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:00 IHf!lRIO DO :S.RASII-1. 

Sess&ie em t de j ~lho. 

PRESIDE-NCIA DO SR. JIU.NOEL IGNACIO CAV ALCANTI 
DE LACERDA. 

SU!!3IARIO.- Expediente.- Proposições vindas da _camara 
dos deputados.- Approvação da folha dos venczmentos 
dos empreyados da secretada e paço do s~nado:- Ordem 
do dia.- Passagem da 21 para a sa dtscussao do p~o
jecto do senado Í[Jualando os venc1mentos dos sectetanos 
das faculdades de medicina aos dos substitzttos das mesmas 
faculdades. -1a discussão da propo:~ifàO da camar_a dos 
deputados sobre a concessao do benejtcw do monte·pzo da 
rr,arinha ás irmãs solteiras honestas dos ojJiczaes da ar
mada· com o parecer da commissàa de fazenda. Discursos 
dos S~s. viscande de .4baeté e visconde de Itaborahy.
Continuação da discus3àO do art. 2° do orçamento do im
perio pára o exercício de 1859 a 1860. Discursos dos Srs. 
minist1o do imperw e D. Jflanoel. 
A's iO 3'4 horas da manhã o Sr. presidente abriu a 

sessão. co·m 31 Srs. senadores. 
Lidas as actas de 2S e 30 de junho ultimo, forão appro

vadas • 
EXPEDIENTE. 

0 Sn. 1 o SECRETARIO leu 
Um aviso do ministerio dos negocias do imperio, dando 

:1s informações que lhe. forão pedidas em 2S de maio pro
:ximo passado sobre as em prezas de navegação a vapor no 
rio Uruguay.-A qu~11_1 fcz.a requisição.. . . 

Dous a vis os do numsterw dos negocros da JUStiça, re
lncttendo um dos autograpbos de cada uma das resoluções 
tia assembléa geral: 18, approvando a aposentação conce
diua ao .illiz de direito Joaquim Fernando da Fonseca 
com o ordenado correspondente ao tempo de serviço que 
ti \'er; e :2•, approvando a aposentação concedida a 1\lanoel 
Antonio Bastos ftacteclif, carcereiro da cadêa da villa do 
Pilar, da província da Parahyba; nas quaes Sua Magestade 
o Imperador consente. · 

Um aviso do ministerio dos negocios da guerra, remet
teudo um dos autographos da resolução da assembléa ge
ral mandando contat· para a reforma e condt:coração do 
hu!Jito de Aviz aos ofliciacs do exercito e armada o tempo 
~uc tiverem servido como praças do corpo·municipal per
manente da côrte, na qual resolução Sua 1\lagestade o Im pe
rador consente. -Ficou o sen:~:do intcü·aJo c mandou-se 
communicar á cnmara dos deputados. 

'fres officios do :to secretario da mesma camara, remet
tcndo as oito seguintes 

PROPOSIÇÕES. 

• A assembléa geral resolve : 
• Art. 1.. 0 E' approvada a aposentadoria do juiz dos fei

tos ua fazenda da provincia da Bahia, 1\ndré C11r~ino Pinto 

Chicharro da Gama, com o ordenado de deiembargadqr, 
concedida por decreto de 4 de março de 1859. 

• Art. 2.o Ficão revogadas as disposições em contrario. 
• Paço da camara dos deputados, em 28 de junho de 

1859.--:;Conde de Baependy, presidente.-Francisco Xavier 
Paes Barreto, 1.o sccretario.-Antonio Pereira Pinto, 2i 
secretario. • 

• A assembléa geral resolve : 
• Art. 1.. 0 A j ubilacão concedida po1· decreto de 29 de 

maio de 1858 aos lentes da antiga academia de marin~a 
tenente-coronel José de Paiva e Silva e major reformado 
José Joaquim d'Avila dá-lhes direito ao ordenado por in· . 
teiro que perce!Jião naquella época. . · . 

• Art. 2.° Ficão revogadas as disposições em contrario. 
• Paço da camm1 dos deputados, em 28 de junho. de 

1859. -Conde de Baependy, presidente -Francisco Xavier 
Pacs Barreto, 10 secretario. -Antonio Pereira Pinto, 21) 
secretario. • 

• A assembléa geral resolve: 

• Art. 1.o A garantia de juros addicionaes conc.edida,, · 
pelas assembléas provinciaes ~s companhias organisadas 
para a construccão de estradas de ferro será proporcional 
á garantia que ó governo geral tem concedido. ..: 

• Para esse tlm o mesmo governo entender~se~ha com os '· '· 
governos provinciaes, regularisando os respectivos contra- : 
tos, tanto no que diz respeito ao tempo, modo e p~gamentC> 
dos ditos:juros, como á perc!.!pção dos lucros estipulados. · 

• Art. 2. ° Ficão revogadas quaesquer disposições ·em 
contrario. 

• . Paço da camara dos deputados, em 28 de junho de 
1.859;-Conde de Baependy, presidente.- Francisco Xavier 
Paes Barreto, 1.o secretario.-.4ntonio Pereira Pinto, 2o se':. 
cretario. • ··· 

• A assembléa geral resolve : 
• Art. 1.o E' approvada a pensão annual de 500$ conce

dida por decreto _de 8 de feverei~o do corrente anno a 
D. Polucena Franctsca de Jesus 1\Iara. · 

. • Art. 2.o Ficão revogadas as dtsposições em contrario. 
• Paço.da pamara dos deputados,em28 de junho de 1859. 

-Conde de Baependy, presidente.-Francisco Xavier Paes 
Barreto, 1. o secretario. -Antonio Pe1·eira Jlinto; 2° secre -
tario. " 

~ A assembl4;1 geral resolve: 
. « Art. i, o E' o governo autorisado a mandar admittir a 

exame das materias do primeiro anno medico na facul
dade da Bahia os estudante~ José de Góes Siqueira e na 
do Rio de Janeiro a Joaquim Pedro da Silva, que as estão 
frequentando como ouvintes ; cumpridas as prescripçoes 
dos respectivos estatutos, e sendo previamente approvados 
em língua ingleza • 

• Art. 2.o E' da mesma sort~ autorisado o governo a 
mandar admittir a ex.ame das materias do primeiro anno 
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4 SESSÃO EM 1 DE JULHO. 

jurídico na facul<hde do Recife os estudantes Miguel 
'Calmon du Pin e Almeida, Paulo Autran, 1\ianoel do Rego 
Darros de Souza Leão e Horacio Valfrid Perigrino da Silva, 
e na de S. Paulo a Antonio Gonçalves Chaves J unior, que 
as estão frequentado como ouvintes; cumpridas as pres
cripções dos respectivos estatutos e satisfazendo o ultimo 
previamente ao exame de rhetorica. 
· « Art. a. o Ficão revogadas para esse fim as disposições 
em contrario. 

~ Paço da camara dos deputados, em 22 de junho 
de 1.859.- Conde de Baependy, presidente.- Francisco 
Xavier Paes Barreto, 1o secretario .. -Antonio Francisco 
de Sa?les, 4osecretario servindo de 2o. » 

·".A assembléa geral resolve; 
« .A,rt. 1.,o E' approvada a pensão annual de 1:200~ con

cedida por decreto de 8 de fevereiro de 1.859 á viscondessa 
de Sepetiba, viuva do conselheiro visconde do mesmo 
titulo. 

« Art. 2.o Ficão revogadas as disposições em contrario. 
« Paço da camara dos deputados, em. 22 de junho de 

1859.-:- Conde de Baependy, presidente.- Francisco Xavier 
Paes Barreto, 1.o secretario.- Antonio Francisco ele Saltes, 
4° secretario servindo de 2°. • 
· • A assembléa geral resolve : 

, « Art. 1.. 0 . O_governo é autorisado a conceder 1.8 midzes de 
licença coní ordenado ao aesembargador da relação do 
H.io de Janeiro José Ferreira Souto, para tratar de sua sau-
de fóra da impetio. · 

• Art: 2. o F icn.o revogadas para este fim as disposições em 
contrano. 
· "Paço da camara dos deputados, em 22 de junho de 1.859. 
--Conde de Baependy, presidente.-.;.. Francisco Xavier Paes 
Barreto, 1° secretario.-Antonio Francisco dé Sallú, 4o se
cretario servindo de 2o •• 

• A. assembléa geral resolve: 
.. • Art. :1.0 E' o governo autorisado a conceder um anno 
de licença com todos os vencimentos ao j~iz de direito 
Pedro Antonio da Costa Moreir:~, afim de que possa tratar 
de sua saude onde lhe convier. 

.. • Art. 2 .. ° Ficão revogadas para este fim as disposições 
em contrano. 

·• Paço da camara dos deputados, 22 de junho de 1859. 
-Conde de Baependy, presidente.-Francisco Xavier Paes 
·Barreto, 1-o secretario.-Antonio Francisco de Saltes, 4° ·se
·cretario servindo de 2o. • 

Porão a imprimir, não estando j:l impressas. 
Um officio do Sr. senador José Joaquim Fernandes Tor~ 

res, participando que por incommodo de saude.não póde 
comparecer.- :Ficou o senado inteirado. 

Um requerimento de Francisco Ped1·o de Arbues da 
Silva 1\Iuniz e Abreu, secretario da relaç:1o do Rio de Ja
neiro, pedindo o augmento de 50 o/o sobre o ·seu actual 
vencimento.- A' commissão de fazenda. 

Foi approvada a folha dos vencimentos dos emprega
Jos da secretaria e paço do senado do mez prox.imo pas.
sado. 

Comparecerão no decurso da sessão mais alguns Srs. 
senadores. 

cm certos casos as irmãs solteiras dos officiacs da armada 
teem direito ao soccorro do monte-pio, com o parecer da 
commissão de fazenda. · 

0 SR. VISCONDE DE ABAET.É (presidente do conselho):....,. 
V. Ex. faça-me o favor de mandar o projecto. (E' satis-
feito.) . 

Sr. presidente, a resolução que veiu da camara dos Srs. 
deputados diz o seguinte: (lê) 

« Fica declarado que as Íl'mãs solteiras honest1S dos or. 
ficiaes da armada que, senclo contribuintes do monte-pio, 
bajão fallecido sem deixar viuva, filhas donzellas ou viuvas 
e mãi no estado de viuvez, tcem direito, ainda que vi vão 
seus pais, ao soccorro de que trata o art. 8° do plano de 
23 de setembro de 1. 795. • · · · 

A respeito desta resolução foi ouvida a co~missão de 
fazenda do senado, a qual cenclue o seu parecer nos se-· 
guintes termos: • Assim, é a com missão de parecer que 
a proposição da camara dos deputados não se funda nos· 
princ1pios estabelecidos no plano de 23 de setembro de 
1795, e que por isso não deve ser approvada nos termos 
em que está concebida. • . . · · 

Peço licença á nobre commissáo para em primeiro Jo
gar observar que me parece que a conclusão que ella tirou 
dos princípios estabelecidos no parecer não está completa, 
se se attenuer ás palavras que empregou. · 

Das palavras que acabo de referir ao senado deduz.:.se 
que o pensamento da ·com missão é que a resolu1;ão da ca:.. 
mara dos Srs. deputados não deve ser approvada tal 
qual se acha concebida, mas poderia ser approvada em 
outros termos. No entanto a nobre commissào de fazenda 
nil.o olfereceu emenda alguma conforme o pensamento que · 
tem, e que todavia deixou de manifestar. Eu rortanto, . 
pediria ao nobre e illustrado relator da comm1ssão que 
explicasse ao 'senado qual é esse pensamento, que ella 
deixou de·enunciar, e tambem qne apresentasse qualquer 
emenda que facilite a approvação do projecto. 

Repito ao senado, a conclusão é a seguinte: • Assim, é a 
commissão de parecer, etc. • , como já li. 
. Eu não sou, portanto, illogico dizendo que desta con· 
clusão se deprehende que se a resolução fosse concebida . 
em outros termos poderia ser approvada. Assim, eu peço 
licença para lembrar á illustre commissão de fazenda à. 
necessidade de explicar intei-ramente ao senado o seu pen
samento, que não foi expresso, , e qual a emenda com que 
elb entende que a resolução pode ser approvada. 

Fe~ta. esta observação, direi a minha opmião acer.::a dos 
pnnc1p10s em que se funda a nobre cemmissão de fazenda 
para entender que a re.solução da camara dos St·s depu
tados não deve ser approvada nos termos em que está 
concebida. Eu sinto não concordar nesta parle com a 
doutrina ex pendida pela commissão de fazenda. 

O art. 8° do plano ,do monte-pio da marinha diz o se
guinte: • Se por morte dos contribuintes não ficarem viu
vus, filhas donzellas, mãi no estado de viuvez, e tiver irmã's 
donzellas, virão estas a perceber aquella porção que de· 
ver perceber á viu va, filhas ou mãi do dito ofiicial, isto é, 
meio soldo de seu irmão repartido por todas igualmente. • 

Esta é a disposição literal do art. so do plano que regula 
o monte-pio da marinha. Sendo assim, pergunto eu: no caso 
de que se trata existe vi uva do official de marinha~ Não 
existe; isto está demonstrado. Existem filhas àonzell:.ts?. 
Não existem. Este official nunca foi casaclo. Existe 
mãi em estado de viuvez? Não existe; a mài deste official 
não é vi uva; o pai do official ainda é vivo. Tem elle ir-

ORDEM DO DIA. mãs donzellas? Tem; uma dellas é a que requer. Logo, 
VENCIMENTOS DOS 'SECRET,\RIOS DAS FACULDADES parece-me que, entendido literalmente o art. ~:;o do plano, 

D!l DIEDICINA. · esta irm~ que requer tem todo o direito para obter o 
monte-pw. 

C.ontinuou a 23 d.iscussrro, adiada na ultima sessão,,do Para refutar esta intelligencia litteral diz a nobre 
projecto do senado 1gualando os vencimentos dos secreta. commissão 0 seguinte: 
rios das faculdades de medicina uos dos substitutos das • Yê-se deste artigo (o do plano de monte· pio) que o 
:nesn\ns faculdades; c, não havendo debate, passou 0 pro· plano de monte-pio teve por fim soccorrer os mais pro· 
JCcto para a 3• discussão. ximos parentes do o!Iicial que por fallecimento deste licas-

sern ou se reputassem !icar de~amparados e pdvados dos 
1\!0NTE ·1'10 DOS OFFICIAES DA AltM!DA. meios de subsi~tcncia, etc .. , . 

• Mas em q~e bases repoúsa este argumento quea!lcga a 
Proseguiu a 1.3 discussfio, adiada cm H de maio ultimo, nohrc comnl1Ss:1o p.wa rcpl'ovar a resolução da camara 

.J·n proposição dn cnmara dos deputados declarando que dos Srs. dcput•uk1~ ~ 
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Eu concordo, Sr. presidente,· em que a lei deve ser 
entendida não só pelas suas palavras. ou ~ela letra, mas 
tambem pelo seu espirita. E' isto um prmcipio de her
mencuticajuridica; mas se a lei é clara, lembre-se a com· 
missão que não é licito recorrer ao seu espil'itci. E' tam
bem este outro principio de direito. Póde-sc achar no 
espirita da lei o contrai'Ío do que está expresso na sua 
letra, e isto é summamente perigoso. Quando o principio 
de interpretação segundo o espírito da lei não é uem ap· 

» plicado, eu entendo que elle póde prejudicar interesses 
legítimos, direitos que devem prevalecer a considerações 
ás vezes abstractas. 

Eu ,pe~gun.tarei á ~obre commissã~ o seguinte : se r,or
ventura e o hm da le1 ·o que a comm1ssão estabelece, Isto 
é, attender á sorte das pessoas ou dos herdeiros do official 

1 contribuint~ d.o monte-pio que ficar~m desamparados; 
}Jerguntarei, digo, se a mulher do officwl de marwl1a que 
morrer, se a mài do official de marinha que morrer, as 
quaes podem ter gmndes meios de subsistencia, são obri
gada~ a justific~r perante o thesouro que .e !las se achão 
em circumstanctas taes que devão ser consideradas como 
pessoas de>amparadas? Não me consta que a justificação 
que se deve fazer em taes casos seja esta, isto é: os her
deiros não são obr·igados a mostrar que se achão desampa
rados por morte do official contribuinte do monte-pio, 
porque basta que provem que estão n:l. ordem dos herdei
ros contemplados no plano de monte-pio. 

Portanto, este argumento da illustre commissão de fa
zen~a, que não .s~ deduz da letra da lei, não creio que 
esteJa no seu espll'lto. Este argumento não é tambem pro
cedente por uma consideração para mim de grande impor
tancia, e vem a ser que o art. so do plano do monte-pio 
nunca se entendeu como se quer entender actualmente. 

A execução do plano do monte-pio, que data do anno 
de 1. 795, sempre foi a seguinte: Quando se dava um caso 
co!n? o de qu~ se trata, isto ~' quando p~r morte de um 
o!lic1al de mannha elle não derxava nem vmva, nem filhas 
donzellas, nem mãi vi uva, mas deixava irmãs donzel!as , 
embora os pais .estivessem . vivos, o monte-pio pertencia 
a estas irmãs donzellas. Os documentos que .se aclulo juntos 
á resolução provão o que acabo de dizer. 

Diz niais a commissào : 
• Nem aproveita á supplicante a allegação de terem ou

tras pessoas em identicas circumstancias obtido o beneficio 
que ella pretende; porquanto das informações do thesouro 
juntas a estes papeis se reconhece que, só mente quando os 

, processos de habditação, e expedição dos títulos de monte
pio corrião pela repartição da marinha, se derão os exenl-
plos a que allude a supplicante. ~ . 

Parece-me que estes precedentes do thesouro não devem 
prevalecer aos outros; porquanto até certo tempo asjus
tificações não erão feitas no thesouro, mas sim na auditoria 
de marinha. 

te pio .se seus pais p.in~la viverem, pergunto eu á nobre 
com~mssão :. as pensw~1stas do estado que recebem o mon
te-piO em vtrtude ~e Julgamentos e decisões anteriores do 
governo deverão detxar de. percebe-lo?. Supponha-se que 
não. Nest~ c_aso dar-se-lua a contrad1cção de hav.erem 
u.ma~ penstoms~as recebendo o monte-pio e outras pen
s!omstas ex~lutdas de o receberem, estando em identicas 
ctrcumstancras. 

0 SR. YISCONDE DE lTADORAllY:- Peço a. palavra. 
0 ~R. VISCONDE DE ÀUAETÉ; -Supponha-se, porém, 

q~e sim .. ~este caso não h~~erá uma grave olfensa de di
t.eit?s legiLimamen te adqumdos em virtude de sentenças e 
deCisões do .governo? E' princ!pio de direito que, quando 
se ~rat.a de mterpr~tar ~ma 1m, se a lei versa sobre ma
te:Ia. favoravel, a mt~ll~gencia della deve ser antes am
phatlva. do que restricttva ; e guando a lei versa sobre 
m_at~ria odiosa a in~el~igencia da lei deve ser antes res
~ncttva do que amphittlva. Ora, applicando este principio 
a. questão de q~e nos occupamos,. se a lei pudesse admit
tir .alguma duvida, o. q~e. não me parece exacto, seria 
mats ~onfor~e. aos p~mcrp.ws q~e regulão a interpretação 
?as l~IS ad.mitlll·S~ a IOteJhgencta mais equitativa do que a 
rntelllge~cJa que a tllustrada co~missão de .fazenda quer dar 
ao ar.t. 8 do plano do monte-pro da marmha. Estou. per
su~dido, senl~ores, ~e que o principio em que me fundo 
serra tanto mais applrcavel á questão de que se trata quanto 
sã~ _patentes as diilicu~dades e inconvenientes qu~ resul-:
tartao. se porventura tosse approvado o parecer da· nobre 
comm1ssão de fazenda. Não deixarei ainda de notar que 
segundo me recordo, quando na camara dos Srs. de~ 
putados se tratava da discussão da resolução de que 
agora se occupa. ? senado, ~m nobre deputado per,. 
guntou ao Sr. !lllmstro da mannha qual era .a opinião 
do governo. a este respeito, dizendo que essa declaração 
era uecessar1a para poder regular o seu vClto. O Sr. minis· 
tro da marinha declarou que a opinião do governo era .que 
a resolução. devia passar. Temos, pois, a favor da resolu
ção que· vem da can1ara dos Srs. deputados : 1 o ain
telligenc~a dada ~nvariavelmente ao art. So do pl'ano do 
monte-pw. da marml1~ d~sde 1.795 .até que as justificações 
que se faz1ão na ~ud!tona da mannha passárão em 1.853. 
p_ar_a o thesouro, JUStificações sobre as quaes recahia a tle~ 
c1sa?. do governo manda~do pagar ás pen.sionistas que se 
habihtavão como herdeiras dos contnbumtes do monte:. 
pio. ~emos, alé~ disto, que muitas pensio~istas existem 
nas circumstancw~ de que tra~a a resoluçãp, ás quaes per-·· 
c~ bem o monte-pto de seus xr!llãos. Temos .a: declar:aÇão .. · 
e1ta pelo governo qua~do se d1scutiaa resolução na ~a.:., 
mara dos depu.tad?s, d~zend~ que ~ governo pensaya •. ser< · 
essa a verdadeira mtelltgenc1a da le1. Temos finalmente· 
um projecto de lei vindo da ~amar.a do~ Sr~. deputado~ 
no qual se estabelece a mesma mtelhgencia. ·. . 

Nestas circurnstancias, Sr. presidente, á :vista de tantos 
motivos que me parecem attendiveis e de tantas conside
rações que tenho feil?, e que sujeito á sabedoria do se
n~do, estou convencido de que a melhor decisão que 
pode adoptar o senado é approvar a resolução da camara 
dos Srs. deputados. 

Não nego que esta declaração da commissão seja ver
dadeira; mas a commissão deve reconhecer que a decisão 
final que.se tomava á vista da justificação mar:1dando-se 
pagar o monte-pio era tomada e resolvida pelo governo, e 
a entidade-governo:_não muda, é sempre .a mesma ; .é a 
mesma quando as justificações se fazião ria auditoria de 
marinha, como depois que asjustificaçõesrassárão para o O SR. VISCONDE DE ITABORAHY:-Sr. presidente, ó 
thesouro. . ·· n~bre senador que acaba de f<~llar sobre o parecer da com-

Essas justi!icaç1Jes que passárão para r1 thesouro, e que mrssão allegou algun~ factos que não me parecem muito 
desde 1.795 até 1.853 erão feitas na aud:toria de marinh~. e~actos. s .. Ex. nos ~tss~ que o art. 8° do plano do monte
estabelecêrão precedentes invariaveis, rm virtude doP ;o.aes p10 da marmha havia sido sempre entendido de accordo 
se prova que as irmãs donzellas dos officiaes cl:; rearinha c?m a resolução da camara elos deputado~ que se acha em 
teem direito a receber o monte-pio quandn ~sses officiae~ discussão. Até certo tempo é verdade qut; assim se enten
n~o detxão nem mulher, nem !ilhas donze!1as, nem mãi deu. Emquanto o processo das habilitações correu pela 
vmva. Entendo, portanto, que uma duvtda do thesouro, repartrção de marinha, algumas pensOes de monte-pio se 
embora tivesse sido consultada uma das secções .do concedêrão a filhas de officiaes que se achavão no caso da 
conselho ele estado, não devia alterar a pratica de julgar supplica~te, cujo requer_imento deu Jogará resoluç:io de 
e. decidir até então seguida; quando muito, seria permit- que nos ·oeçupamos; crew,.que ha duas ou trcs neste caso. 
t1do, se ·o caso valesse a pena, recorrer-se :i assembléa ge- Mas, desde que o processo de taqs habilitações passou 
ral para que ella interpretasse a lei, ou antes o plano do para o thesouro, isto é, desde 1.850, outra foi a intelligen
monte-pio da marinha. cia que se deu ao art. So do plano do monte-pio, c cons-

Se porventura o senado votar contra esta resolução, tantemente se decidiu que as filhas ou irmãs dos officiaes 
dando como verdadeira a nova intelligencia que se pre- de marinha que tinbão pai ou mãi vivos não erão pessoas 
lc~~e estabelecqr, declarando que as irm:is donzellas dos desamparadas e não estavão no caso de receber o monte
olltctacs de marmha não teem direito a perceber o mon-. pio; de modo que já hoje. se dú o facto de estarem peree-
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Lendo o monte-pio duas ou tres irmãs de officiaes de ma 
rinha que morrêrão deixando pai vivo, e outras que, es
tando aliás no mesmo caso, não percebem. 

(lia um aparte.) 

O nobre senador disse tambem que, quando se discutia 
na camara dos deputados o projecto de que tratamos, o 
Sr. ministro da marinha de então dt:clarára que a opinião 
do governo era conforme â intt:rpretação que a resolução 
dá ao art. 8° do plano do monte7pio ; mas, se assim foi, o 
Sr. ministro da marinha de então estava equivocado, por
quanto, cm virtude de uma resolução de consulta do con
selho de estado, o governo, creio que em 1.854 ou 1.855, re· 
solveu o contrario disso, e decidiu que a lei que estabe
leceu o monte· pio devêra ter a intclligencia seguida pelo 
thesouro. 

0 SR. VISCONDE DE ÁBAETÉ dá um aparte. 

0 SR. YJSCONDE DE ITADORAHY:- 0 nobresenador 
pediu á commíssào que lhe declarasse o se11tido das 
palavras seguintes, que se achão no parecer: • A reso
lução da camara dos depubdos não deve ser ar
provada nos termos em que se acha concebida. • Parece
me claro o pensamento contido nestas palavras. A com
missão entende que o art. 8" do plano do monte-pio não 
póde ter a interpr~tação que ahi s~ lhe dá ; mas não se 
oppúe a que se faça semelhante favor por meio de uma 
no,·a disposição legisl~tiva. 

Póde ser que a commissão se resolvesse a dar seu voto 
á resolução se fosse redigida nesse sentido. Declaro to
davia que pela minha parte ainda teria duvida de fa
ze-lo, e teria duvida porque entendo que o fim do plano 
do monte-pio não foi distribuir como herança aos filhos do 
official de marinha que fali e cesse metade do soldo que per
cebia em vida ; porquanto neste caso, como diz a com
missão, seria uma imquidade privar alguns de seus legíti
mos herdeiros deste beneficio e da-lo sómente a outros. 
Se se considera como um direito, se ·se considera como 
uma herança o meio soldo do ofiicial de marinha que fal
lcce, por que razão quando ellc deix:e viuva somente 
esta deve perce!Je-lo ~ por que razão não se distribue 
metade aos filhos? por que motivo não sào contemplados 
os filhos varões, nem as !ilhas casadas ? A razão 6 obvia: 
o plano do monte-pio só teve pnr Hm dar um auxilio em 
::;occorro aos proximos ascendentes ou descendentes que 
iicassem desamparados ; e, como seria difficil e muitas ve
zes impossível de verificar esta circumstancia, a lei repu
tou desvalidas e desamparadas as viuvas, as filhas orphãs 
de pai e mãi c as irmãs que se achassem no mesmo caso. 
Considerar o meio soldo do official fallecido como um di
reito adquirido por seus descendentes e ascendentes seria 
desconhecer o tim da lei e taxa-la de injusta e de ini
llua, porque em tal caso o legislador teria dado a um só 
ou a alguns o que deveria pertencer a todos os herdeiros. 

Ora, sendo assim, isto é, tendo a lei por fim soccorrer 
:i viuva, filhos ou irmãs desamparadas, como se póde en
lender incluídas neste numero as irmãs que vivem cm com
panhia de pai, ou de. pai e mãi, que as protegem e man
teem e que teem olmgução de protege-las e de mante-las? 
1'\~o se póde pois d.ar, a_o me_nos em minha humilde opi
mão, semelhante mtclhgenc1a ao art. 8° do plano do 
lllOnte-pio. Â. intelJigencia que a commissfl.o lhe deu e a 
que tem sido seguida JlOl' tudos os altos empregados do 
tbesouro; foi a do Sr. conselheil·o Ferraz, a do Sr. J. F. 
Vianna e outros: nunca se entendeu que a irmã do official 
de marinha que vive em companhia de seus pais ou de 
seu pai só fosse pessoa desamparada c como tal tivesse di
reito ao soccorro do estado. 

Eis, Sr. presidente, o que penso a este respeito : para 
mim 6 indifferente que se vote neste ou naquelle sentido. 
A resolução que veiu da camara dos deputados não se 
conforma com o espirita do plano do monte-pio; se se 
t1uer fazer alguma cousa cm favor de filhas ou irmãs de 
ofiiciaes de marinha fallecidos, embora ellas tenhão o am
paro de seu pai ou de mãi, ou de ambos ao mesmo tempo, 
faça-se isso muito embora; mas faça-se por uma nova dis
posiL:ão legísl:.~tiva, mas n~o se queira cons('~Ui-lo inter-

pretando o plano do monte-pio, o qual não estabeleceu 
semelhante principio. 

0 SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: -Peço a palavra, 
O Sa.. PRESIDENTE:- Está adiada a discussi\o pelo 

con·parecimento do Sr. ministro do imperio. 
Procedendo-se em seguida ao stJrteio da deputaç5o que o 

devia receber, forão para clla dcsi:;-nados os Srs. Candido 
Borgt:s, Pimenta Bucno e Nauuco de Araujo; e, sendo 
introduzido o mesmo ministro com as formalidades do 
estilo, tomou assento na mesa, e proseguiu a discussão, 
adiada na sessão antecedente, do art. 7° e seus paragra
phos da proposta do poder executivo fixando a despesa 
e orçando a receita geral do imperio para o exercício de 
1859 a 1.860, com as emendas da camam dos deputados, 
da commissáo de fazenda e do 81·. vi~conde de Itaborahy. 

0 Sn. SERGIO DE MACEDO (ministro do impel'io):- Sr, 
presidente, posto reconheça eu que devo nesta discussão 
limitar-me ás verbas ou aos di!Terentes paragraphos do 
orcamento do ministerio que di1 ijo, não posso deixar de 
faz'er antes disso certas observações em resposta a outras 
dos nobres senadores que fallárao em opposição. Mostrarei 
nisso mais uma vez a consideraçao que me merecem 
SS. EExs. 

... 

O nobre senador por Pernambuco ·ex-presidente do 
conselho ~e olft:ndeu do que eu disse em resposta ao nobre 
ex-ministro da justiça a respeito do systema mosaico, 
S. Ex. entendeu que pela primeira vez se dava agora a .. 
definição disso qut: se chamou mosaico, e que pc:>rl!>~to a ' 
ddiniç:lo era mtnha. A memoria serviu mal ao nobre s·e
nador. A ddinição, tal como eu a repeli aqui, fo.i dada 
na outra camara r~or um deputado pela província de Mi
nas. Eu não fiz mats do que alfirmaJ' que aquella accusação 
não podia ser feita ao ministerio actual, sem decidir se o 
fõra com razão ou não aos. nossos antecessores. 

Nós continuamos o systema de nomear presidentes de 
provinci:~s os homens que nos parecem habilitados, sem 
examinar quaes forão cm outros tempos suas opiniões. 
Conservamos os presidentes que achámos. A todos, porém, 
damos as mesmas intrucções e sujeitamos ao mesmo sys
tema. Se os nossos antecessores faziáo o mesmo; fazião bem. 
Elles, porém, forão accus~dos do contrario. · · 

O nobre ex-presidente do conselho, porém, ha de lem
brat·-se que eu pessoalmente raras vezes ou nunca dirigi 
censuras aos actos da sua repartição ; :wtes claramente 
declarei que o motivo de minha dtssençao com o mioi.ste
rio era o systema financeiro por elle adoptado. No que, 
pois, cu disse a respeito do musaico era unicamente meu 
proposito defender o ministerio actual de uma accusaçáo 
que havia sido feita ao passado, e nào repetir essa accu
sação ou affirmar que e !la fóra justa. 

A segunda observação que tenho de fazer refere se ao 
nobre senador por Minas, o qual, fallando em escolhas de 
empregados, disse que esperava que o ~inisterio actual 
não escolhesse senào bons empregados, Visto termos cen
surado nossos predecessores, accusando at6 de ineptos os 
empregados que nomeav:io. 

Não me lembra ter empregado semelhantes expressões, 
nem era esse o tom da opposit;ão que fazíamos o anno 
passado ao governo; nAo lança vamos epithetos affrontosos 
nem aos ministros, nem ~os seus escolhidos, nem aos seu~ 
sustentadores. Eu nào sa!Jia, pois, como explicar aquellas 
palavms do nobre senador ; um amigo, porém, me lembrou 
hoje que S. Ex. se tinha o ~nuo passado mostrado aqui 
doído de uma observação feita por mim a respeito da pre
sidencia do Banco do llrasil. A ol1serv~ção que fiz foi qut: 
o ministro da fazenda se estava privando de um dos meios 
de influencia sobre a directoria do banco não nomeandu 
um presid~nt~ e deixando-o entregue a uma inte_rini_dade: 
não me ·pr1ve1 então do prazer de faze1· plena JUsllça ao 
merecimento do nobre senador, que era o vice-presidente 
do banco; antes disse que lhe reconhecia todas as qual!
dades e habilitações para o Jogar, roas que as iotcrinl
dades teem sempre o inconvenit:nte de fraqueza. •· 

Nesta observação tão natural nada vejo de gue pudesse 
doer-se o nobre senador, a quem nunca deseJarei fazer a 
menor ofl'cnsa1 porque o estimo e aprecio, como de todo• 
me•·cce. 

·~ 
1.. ... 

" 

• 
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o nobre senador pelo Pará fez-me uma arguição relativa 
[• ommissõcs nos di:;cursos impressos de palavras pronun
ciadas por mim na tribuna c a alterações ele proposiçõ(•s 
cmillida.s. Senhores, cu fallo sempre muito pausadatm·nte, 
c 08 meus discursos pronunciados na camara dos depu
t-ados são apanhadas com uma grande exactidão pelos ta
cbyaraphos c assim publicados, dando-me pouco trabalho 
a c~rrccção. Aqui nào tenho a mesma fortuna, ct•cio que 
pela postçào cm que fallo, com as costas voltadas para o 
tachygrapho. E'· possível que, tendo na correcção das notas 
deste de reproduzir dt! memoria longos períodos não apa
nhados, ou apanhados com inexactidão, algumas phrases 
não fiquem taes como as pronunciei; póde a memoria dos 
que me ouvem ser mais fiel do que a minha; mas nunca 
altero o pensamento: e quanto á a Ilusão que fiz ás tiras de 
papel e lia se imprimiu como eu a !iz .. Para. I_Ilelhorar a 
anricultura, para baratear os generos ahmen!lcws, o reme
dia proposto pelo nobre senador foi- bancos de emissão-; 
i6to levou-me a lembrar que com ttras de papel não se crêa 
capital. 

Nestas. p3lavras se encerra grande discordancia flnan
ceirJ, cm que parece somos destinados a viver sempre. 
Não é occasião de entrar nessa di$c:ussão; ella n:lo vem a 
proposito, nem creio fosse muito Lcm traz1cia pelo noJre 
ex-ministro da fazenda. 

Nada direi sobre o que avançou o nobre senador pelo 
l\io Grande do Norte de estarmos moribundos ..... 

0 Sn. D; 1\IA~OEL: -Estão ... estão I 
O Sn. SERGIO DE rliACRDO: - Nada direi a esse res

peito, excepto que é uma boa tactica da opposição ; quan
do se consegue fazer crer que um governo não póde con
tinuar, afastào-se delle muitas adhcsões, destroem-se 
muitas esperanças fundadas nas opiniões e systerna de 
seus merr.i.lros, paralysa-se o apoio de muitos homens cau
telosos e pmdcntcs. Sempre se •·sp ra fazer· crer uma cou
sa repetindo-a muitas vezes; é tactica de todas <ts oppo
si~úes dizer muitas ''ezes que os ministros vão cahir ..... 

O SR. D. l\L~ NOEL: ~Estão moribunrlos, sim, senhor. 

O Sn. SERGIO DE 1\IACEDO: -O que cumpre, porém, 
é yue se saiba que i:>so nao é mais que uma tactica da op
posição. 

O Sn. D. 1\b"NOEL: -Deus me livre estar como os se
nhores esltl.o. 

O Sn. SEnr,ro DE M.ACRDO: - Nós estamos cumprindo 
o nosso dever. 

O SR. D. MANOEL: -Tambem eu vou cumprindo o 
lll cu como posso. (Elisa.) 

0 Sn. SERGIO DE MACIWO:- A discussão do orça
mc·nto prescnt.e !:reio ser a mais demorada de que ha 
c:tcmplo nesta casa ... 

O Sn. D. MANOEL dá um aparte relativo á discussão 
do or~amcnto da mannha o :moo passado. 

O Sn.. PRESIDENTE:- Eu peço ao Sr. senador que não 
interrompa o orador. 

O Sn. D. MANOEL:- Não, Benhor: isto é sómcnte para. 
<~L rir a memoria :10 nobre ministro. ( R1so.) 

O Sn.. SERGIO DE )!ACEDO: -A discussão assim pro 
longada nào tem comprt:h(~nJi<.lo unicamente censuras ao 
miuisterio :actual ; pdo contra1·io, tem comprehcndido 
eensuras feitas por tod~s as opposições a todos os minis
terios passados. N:l0 posso mesmo crer que a critica de 
certos actos e tradições de tortos os governos possa ser 
Gonsidcrada como Ct'nsura a ministro algum em parti
cular. 

Quanto ao actual, se se puder mostrar que cm um ou 
11utro serviço ha algum nbuso, ninguem poderá crer que 
elle fósse agora creado ou que sendo de mais l:u·ga data 
Jlodessc ter já sido corrigido, vencendo o actual ministerio 
dilliculdacles que resistirão aos esforços dos homens illus· 
traclos, rectos e trabalhadores que o teem precedido, nem 
nru so dos quaes deixaria de os combater. 

O que é !'acto é qLtt•, como regra ger:d, em muitos ser
vi1;os tem havido melhoran1eoto progre~sivo ; o ministcrio 

actual tem tido su1 parte nesses melhoramentos, plrte pro
porcional ao tempo que tem de duraçrta; e que se St.:\:. 

antecessor tivesse continuaclo teria ftJito os mesmos 
melhoramentos, teria feito talvez reformas melhores e tal
,;ez al(;umas cousas tivusse dei,.ado nó mesm0 e3tado. 
Ca1la um tem suas idéas e as rro?ura fazer prevalecer. 

O nobre senador pda provm~ta do Amazonas lembrou 
como meio de outer uma accurada discussão do orçamen· 
to,, combinada com a maior economia de tempo, a distri· 
butçào do orçamento em tantas leis quantossao os minis
terios. No estado actual da organisaçào do gabinete ha
veriào por conseguinte seis leis unindo o orçamento da 
rece1ta ao da despeza do ministerio da fazenda, e sete se
parantlo·o. Este expediente parece ao governo que p6de 
sPr tomado em consíd.·ração; mas tambem parece-me que, 
admittindo-o, o rPgimento do senado deve ser alterado, 
supprimindo-se, como na camara dos deputados, a primeira 
di~~USS:i.? I afim ue evitar que hajào. seis ou s_ete pri
meu·as dtscussões; c o nwsmo a respctto da 3a d1scussâo, 
que podtJria set• uma só solH·e toJos os orçomenfos. Um 
dos topicos que m:tis prcndêráo a atten1~áo dos nobres s.e
nadorcs_ l'oi a reforma da secretaria, sob~c a qual se fallou 
com patx.ão. 

0 Sn. FERREIRA. PENNA dá um :~parte. 

o Sn. SERGIO DR MACEDO:- Para mostrar que liouve 
paix:\o bustará observar qut~, tendv sido reformadas outras 
secretarias e sendo a reforma da do imperio comparativa
mente menos dispendiosa, tem-se ao contrario querido 
:iprescnta-la como aquclla em que houve mais espírito de 
nl'potismo ou desejo de crear empregos, só para premiar 
dcdicaçáo, crear pi'Osdytos e alimentar clientella .... 

O Sn. D. MANOEL:- E' um ponto importante. 

O Sn. SERGIO DE l\IACEOO:- Rogo ao nobre senador 
que observe que nenhum dos meus teve parle alguma nas 
nomeações, nos bendlcios ou nos augmentos de orde-
nados. · 

O SR. D. MANOEL dtl um aparte. 
O Sn. SERGIO DE MACEDO:- Fallou-se de deputados 

empregados em minha secretaria .... 
O SR. D. MANOEL :-Quem fallou cm deputados? 

0 SR. SERGIO DE MACRDO:- Sim, senhor; fal!ou-se.· .. 
cm pessoas que n:l.o podem exercer todo o anno os ·em
pregos, e essas pessoas são os deputadqs. Os deputados 
empregados na minha sccr<'laria sáo dous: o secretario 
g~.:ral e o chefe da 4.a sccç:lo, o Sr. Tobias Leite, que é de
putado supplente. Eu achei amuos estes empregados na 
secretaria exactamente na posição que continuao a occu
par. Nunca o titulo de representante da nação foi motivo 
de exclusao de serviço algum. Parece-me uo contrario que 
esse titulo tem sido sempre considerado conJo uma re
commendaç:io, Na Inglatena para occupar-sc certos cargos 
a qualidade de memuro do parlamenlo é exigida como 
condi~:1o neccssaria: não fallo do cargo de ministro; isto 
se da mesmo a respeito ·de emprcgt)S suuordinados. 

As censuras feitas á reforma da secretaria se reduzem á 
creação de empregos; ao augmento que se disse excessivo 
desse pessoal, no qualtamblHn se ''t: a crcat;áo de novos 
empregos; e finalmente ao augmcnto de despeza com os 
ordenados. 

Entendeu um nobre senadm· que a lei que autorisou a 
reforma não autorisou o augmento do pessoal. 

Este ponto, porém, cstavà decididv : fundados na lei c 
como reforma provisor ia e mais urgente, os meus prede
cessores augmentárão o pessoal com os aadidos, que for!io 
creados com diversos ordenados e incumbidos de diversas 
funcções. Esta medida de meus predecessores foi autori
sada pelo corpo lt>gislativo, que, votando no orçamento 
a despcza, rt!conheccu essa faculdade aos ministros. Por 
consc~uinte, que o poder de reformar as secretarias com· 
prehe~dc· o poJer de augmcntar o pessoal é questão deci· 
âida. 

0 Sn. FERREIRA JlENNA dá um aparte. 
0 SR. SERGIO D:S 1\IACEDO: -Não foi V. Ex. quem 

conte~tou esse direito. Todos os oradot·cs que teem feito 
2 
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op~osição ao governo teem insistido n:l. rc·forma das sccre· Não se conclua que censuro o que se fez na õe~retaria da 
tanas, c V. Ex. fui o que usou Jc mais imparciolid<~de e justiça; ao conll'ario, Lomodisso<~rt•sponsahilitlade que' me 
moderação ua sua censura. Desses adJidos alguns t nb~o toca, porque concordei cm tudo; mas vê-re do que ac3bo 
até a categoria de chefes de sec1;áo, como esse dcpulodo de Ji:~.cl' que fui mais parco na minha repartição e que 
ou supplentc, c forão conservados nella ; outros passâr:'lo visei á economia. 
a offic1aes, alguns a amanuensc& c out.ros licárao (creio que Tem-se declamar! o contra os augmenlos de ordenados, 
um só) corno praticantes. Senhores, no marcar os vt'nciment':ls o ministro não Linha 

A experiencia tem mostrado que com a nova orgnnisa- plena liberdade, porque nin~uem entendm nunca que a • 
ção o ser~iço se faz muito melhor, ap1~zar das dilliculdaJes reforma devia trazer peio1· CCitn,!Jç~o aos empregados exis
com. que ainda se luta para pó-lo.em dia. tentes. Adoptou-se o systema de supprimir os emolumcn-

Devo observar que isto acontece apezar de ao augmcnlo tos, passaiJOO-os para o thesouro. E1·a preciso que os no,·os 
do numero delles ter accrescido o dc uma hora no tempo vencimentos, con:.tuntes do ordenado lixo c gJ·ati!icaçiio, 
de trabalho diario. Não só o ponto é marcado com todo o igualassem pelo mt'rios aos que pcrcebião os empregados I! 
rigor, mas quasi todos os dias se excede a hora ordinaria quando cobravão emolumentos. E' o que se fez, Na outra 
do regulamento. cama1·a apresentei esse calca1l(.l, e, como os nobres senado-

O nobre senador pt·lo Amazon3S observou que o servi- res que me censuràrão mostrarão conhece-lo, pois que 
ço não pod!a cresce1· tanto de um anno pura outro que a elle se referirão, não o repetit·ei. Delie se vê que os ven
fossc p1·eciso lazer um augmento de 20 empregados onde o cimentos do secretario geral e dos primeiros olliciaes que 
trabalho se fazia coru 3~. De certo, o serviço náo cresceu não pass6rào a ser chefes de secção (o que a muito poucos 
de um anno para o outro. Cresceu prógressivamente. A1 aconteceu) perdêr<io um pouco; o mv~mo aconteceu aos 
proporção que o expediente ia augmenwndo, ião lican.do amanuenses c ao po1·teiro. · 
de parte certos trabalhos que por não sercm n~cessar10s Marcados aos primeiros officiaes os vencimentos que.n?ío 
no momento se não fazia o. iào ficando atrazados outros p0,1ião deixar Je ter, e que por certo nada te em de ex.ogera-
que !Ião erào crào rc•putados' urgenlissi~?s. Mais tar~e se dos, p· acurei a economia, conservando dclles o menor nu. 
senha a falta de dados que se nau colhg1ão, de regt~li'OS mero compatível com a nova organi~açào e bwndo consis. 
que se atrus:1vào, de distri'buições c classi!lcações que ser~ tira mai1·r foJ·çn, como jú disse, nos segumlos officiaes. 
vem para trabalhos subsequentes. Fazia-se o que era ur- Não se póde instituir comp traçáo com os vencimentos 
gcutissimo para o expedien'e do ~lia; tudo o mais .se dei- da secretaria da fazenda, porque náo havia para a li:tação 
xa1•a á margem ou em atraso. Está custando multo pór destes a base dos venciml!ntos que na outra procediáo de 
em dia es~es trab:~Jhos, apezar do augmento do 'pessoal c emoluml'nlos. O certo é que não augmentei vcncimentúS i 
do tempo; c cJd,t dia mais nos com·encemos de que o antes entre os ncluaes e os precedentes procurei ter a ba· 
pessoal não é excessivo. · lança tanto a ouro c fio que ella veiu de prel'erencia a pender 

Fal!ou-se em empregados dislral1idos para commissões para a diminuição, posto que insignificante. 
da secretaria; essas c"mmissõcs são nccessarias ao serviço; I O nobre senador pdo Arnazonas notou que os emolu
com ellas se deve contar na or"anisacào da secretaria. EJ!as mentos farão calculados no orçamento da receita cm mui-
não trazem o au,;mento de de~pez~ que figurou o no.urc • t~ pequena som?la, isl? é, ~penas em 25:000~, quando 
senador pelo Pará; pelo contrariO, poupao dcspeza. A 1sto . so os da sccrctana do tmperw produzem 35:0ooa ; con · 
se f>Óde i•Índa juntar as vagas que Lenho deixado de prc- 'c01do na o~scrva_ção1 e ~evo ajuntar que os emolumentos 
encher. Devo observar que as não tenho prc~n?hid~, por- da ~ecrct~na da .]usliça Já farão nugmentados e que os da 
que guando propuz a creação de um novo anmstcno pro- 9o l!nperw de~:m t~m.bet? se-lo. lia emolumentos f(llc. a 
mett1 nao augmcntar o pessoal existente, augmentar os JUSttça pede sepo d!mmu11los, como aquclle a que alludm 
vencimentos e nao 3U''mcntar a tles1lcza • para cumpri1· o nourc senador, rel<~tivo .a ordens para pagamentos, os 

' ,O ' ' J ' I d . Cõta promessa c prcctso fazer uma reducção no numero quaes vem as ~czes a custar "' 0 o o pagamento e ma1s. 
total dos crnprcga~os da secretaria do irnperio sommado Ila, poré1~, mUitos cn;wlume~t9s que recahem sobre gra
com os das repartições anncxas que tccm de ser incorpo- ças que so .r.cssoas r1cus soltc1táo, ou sobre nomeações 
radas ~a no~a secretaria de estado, que o nobre senador que são sol1~t~adas c?m empenho. Estes podem ser aug
pelo Rw-GranJ~ do Norte chamou do fomento.... 

1 
mentados; c Justo ate que a~ompanhem a elevação que h a 
no preço de tudo. 

O SR. D. MANO TIL: - Outros muitos, não sou cu só. 1 Com augmcnto, porém, ou não, os cmolumen!os arreca· 
dados pelo thcsouro dc~em produzir mais do que quando 
arrecadados pelos ofi1ciaes da secretaria. O Sn. SERGIO DE MACEDO:- A incorpor:~ção das re

partições do correio e das terras pu!Jlicos na no~a secreta
ria trará a tbneccssid~dc de alguns empregados; cmquan· 
to, porém, o serviço se não organisa p Jo no~o systema o 
não preenchimento das vagas est:l custando aos emprega· 
dos existentes muito trabalho c sacriGcios, que não podem 
nem devem ser exigidos perpetuamente, c com os quaes, 
JlOrtanto, não se pótle ar!{umentar para :mstcntar que se po· 
dem surrrinm os empregos vagos c os de dous officiacs 
a quem foi neccssario incumuir com missões superiores. 

l'at·a mostrai' ~uc h a menos justiça nesta censura de ex
cesso no numero dos empregos cread.:>s e que o desejo de 
asgrcdir o actual ministro do impcrio é que em parte a 
dLcta, farei uma comparaç:to com a reforma da secretaria 
d 1 justiça, !:{Ue foi a p1 imeira a ser rtformada. Nós tornámos 
a responsa~ilidldc dessa reforma, porque nella concorda
mo~; c, l~nge de censurar o que clb tem .de mais ~o que a 
Jo unpcno, decbro que l1a ra1õcs c~pccwes para Isso. 

A secretaria da justiea consta de 6 scceões c tem 48 em
pl·esados .de escripta e ~lirccç:1o, o q uo f~z S por secção; a 
Jo unpc1'1o tem [)secções c !•5 dt::stics empregados, o que 
d:l 5 por secçào. V e-se, pois, que jú h a considera v e! ccono
mitt de pessoal na uo impcrio. A ele justiça. tem 12 pri
meiros o 1 ~'ciacs, além dos chefes de secção; a do impel'io 
só tem ~ .. Ao contl·:ll·io, a da justiça tem S segundos offi
~iacs; a d,o _irnp?rio tem 16. Do~de se vê que rrocurei 
Jazer C?nststir a lon;:t da secrctana nos offictacs iJaquella 
catrgona rrue pôde ser dot:du com ordenados menores. 

Os ofliciaes acanhavão se de receber emolumentos de 
algumas pessoas, e algumas a quem era pratica mandar os 
diplomas á casa· esqueciào·se de os paga1·. Quando, porém, 
a cobrnn~a é feita pelo thesouro, não teem log'lr as con· 
descendcncias, os emolumentos sao cobrados com aquella 
severidade com que o fisco arrecada o que lhe é devido. 

Um ordenado foi especialmente citado como exorbilante: 
foi este o do porteiro Ja secretaria ; sobre csle ponto farei 
as mesmas ol>servações que já tive occasiao de fo.~zer. 

Pelo antigo regímen o porteiro da secretaria tambem ti
nha emolumentos, de maneira qu(l os vencimentos pagos 
pelo thesouro com os emolumentos fazião uma quantia 
um pouco maior do que a quantia que lh J é hoje arbi. 
trada. 

O nobre senaJo1· pelo Pará foi o primeiro que fez ao 
'governo a censura de ter diminuído os vencimentos dos 
empregados ; o nobre scnrlllOI' disse que as reformas das 
secretarias tinhão cm vista mi:lhoi'UJ' a condição dos cm· 
pregados e que o ministro do imperio, em togar de a me~ 
Jhornr, a pciorou, tendo em vista sómente arranjar os afi~ 
!Lados. · 

A reforma não tinha cm vista melhorar condições que, 
como se viu, não erão más: o que teve em vista foi me~ 
lhorar o serviço. E' disto que se tratou, e cst<i provado 
que não houve tal pciora de condição dos empregados 
existentes i quanlo ao nepotismo, é accusação banal que 
não se provou. As escolhas nova2 rcc'!hín\o cm homens 

-.. 
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habilita <los, cm -maxima parte formados. em differentes b
culdades, que estão prestando bons scrvtços. Nenhum dos 
!11CUS parentes ou íntimos lucrou com as rel'nrmas. 

(Dirigindo-se ao Sr. Ferreira Penna.) O nobre senador 
notou que se fazia com os correios uma grande despezn, 
que se po1leria cm parte diminir scrvinrlo·se a secret11ria 
de praças de prct da cavallaria Jo exercito e do corpo po
licial da côrte. Em parte assim é: já se dá a caJa mmistro 
uma onlcnança do coriJO policial. Concordo que poder:\ 
m~is tarJ~ fazer-se redLtcçflo no serviço dos correios: pela 
minha parte tenho como regra não me fazPr acompanhar 
por ellcs, e só es emp:ego para trans~lillir. ollicins e ordens. 

Quanto aos correiOs urbano~, so mn1s L~rdc pout:rão 
ellas prestar serviços á transmissão dos officios; hoje, in
felizrncotc, não o rioJem, porque não estào para isso re
gulados. 

o nobre senador pela província de l\linas fallou Ja re
partiçáo. das o~ras pulJiicas como ?e~end? entrar para o 
ministeno. CreiO que S. Ex. se rclcna a mspecção geral 
Jas obras publicas, e então entendo que não ligou ás pa
lavras idéas claras sobre as funcçõcs desta repartição : na 
secretaria ha com c!Teito uma secçao de obr·as publicns, 
mas além disso ha um serviço cxteroo á secretaria, que 
ni'io pódc dcix:ar de o ser, que é a inspecção e a execução 
das obras pu'lJiicas, encarrl'gada a uma repartiç:w com po~ta 
de um inspector gcrill, seus ~judantes e outros cmpre
g3tlos. 

O governo está autorisado e disposto a reformar estare
partição; mas, apczar do IDt'U impaciente desejo Je o fazer, 
ainda o não consegui, e entendi que devia começar pela 
creação de um ministerio especial. Por essa repartição se 
despendem grandes somm;ss, a fiscalisação é tltfeituosa e 
má ; é a parte do serviço que mais me ~ontraria c desgusla, 
porqnc estou vendo os males e os nào posso remediar de 
prompto, pois que a instituição existente não me ajuda: 

Em meu entender, o modo de organisar esse serviço deve 
consistir na crcação di! um11 inspecção central de obras 
publicas, composta de um presidente e dos engenheiros 
nccessarics. Destes uma parte estará alternadamente em 
viagens dirigindo o levantamento de plantas, procedendo 
a exames e orç:~mentos das obras a emp1·ehen,ler c inspec
cionando as construcções cm via de execução; a outra 
parte com o presidente formará a directoria centt•al. Os 
engenheiros que partem para os diversos pontos levarão 
a clles as vistas, as ordl.)ns da administração; os que voltão 
a tomar assento na dit·cctoria central trarão dos diversos 
pontos as ioform~1ções relativas ás suas necessidades, seus 
recursos, qualidades dos materiaes, preços delles e da mão 
de obra, etc., etc. E enquanto uma organisação como esta, 
que não é uma noviJade, antes tem por si a experiencia 
de outros povos, ou outra qualquer organisaçáo melhor do 
que a llctual nt'io fót' adoptada, ha de acontecer o que 
temos atb 3gora tido, obt·as mús e dispcndio~as. 

O nobre s·.:nador pelo Pnrá enganou· se quando asseverou 
que se pe,lia agora menor quantia para o expediente du 
secretaria do que quando era menor o pessoal. Pede-se 
agora 8:580~, quando antes se pedira i:i:oooa. S. Ex. com 
a sua censura justificou este :mgmento de despcza. 
· (Dirig'ndo-se aoS!'. Dias de Carvalho.) Concordo inteira
mente com o nobre senador pela província de l\linas quando 
declarou que as acqutsiçõcs c rccdilicações de palacios 
pa1·a residencia, rcc1·eio e decoro da famiha imperial estão 
pela constituição a cargo do thesouro nacional e não da 
dotação do imperador. E' s:1bido que, quando simples dt
pu Lado, notei já c chamei a ai tenção do ministerio de então 
sobre o n:odo por que estava alojada a família imperial. 
Como mini&tro não abandono minhas opiniões de então. 
A nação apparccc ao mundo talvez como mesquinha nesta 
parte; A mais decente e ~gradavcl residcnqia que tem o 
1mperador, o palacio de Petropolis, foi edificada a cxpcn
s:ls suas. 

Eu peço ao senado que cr·cia que o ministro do impcrio 
conhece os seus devel'ls c a vontade da nação. 

.o. nobre.s~nadot· por Minas taxou como que de leviano 
o JUI.zo em1ttldo no mt·u relatorio sobre o estado do paço 
da c1dade, acreditando que não era baseado cm sufiicicntc 
exame. O exame foi feito por tre·s engenheiros muito 
comp('tcntca, ajududos de peritos que tinhão perfeito cà-

nl1ecimento do estado do p1'cuio, cm que tcem tra!Jalhado. 
Todos podem conhecer á primeira vista quanto foi defei
tuosa a sua cdilicaçào e quanto desde muito. tempo tem 
sido mal conservaJo ; suus impcd'eiç(ies cst~o ao alcance 
•le todos : !la a IIi :~té no interior do edificio estagnação de 
aguas pluvwes; vc-sc falta de. prumo ou inclinação e pen
dor cm algumas paredes, destgualdades nos soalhos. 

Ha muito tempo se fazem observações relativas ao es
tado da r~ina imrnim;nte cm que está o ediíicio. Não sei 
como, pms, dar por mcompleto um exame feito por pes
soas competentes que só vêm confirmar o que todos já 
~~bião. Certamente o ministro ~lo imperio não exporia às 
vubs dos que concorrem nos J1as de grande reunião sem 
Lo!llar ~s cautelas qt~e em tacs casos sao indispcnsaveis ; 
C.JÚ ass1~ procedeu fazendo que nã? tivesse Jogar nos ul~ 
t1mos. dws da scman~.santa a expos1ç:\o que a IIi se fazia; 
nos dtas de gala e be1p-mào ha ainda o pcri~o adJiccio
nal das ~alvas, q~c fazem abal~r o cdificio. 'St•, pois, for 
nccessano que ali1 se fação reumões numerosas, o governo 
não deixará de tomar préviamcntc as medidas conve
nientes para evitar qualquer dcsast1 c. 

. O Sn. D. MA~OEL dá um aparte sobro serem os beija
mãos em S. Christováo, c não alli. 

O Sn. SERGIO DE MA.CEDO:-'Fallou tambcm o nobre se
nador no systcrua de esWtdas d<l ferro, c censurou o "O
vcrno pm· não ter tomado a iniciativa de um plan~ e 
systema geral de vi:,ção, c ter deixado ás províncias a ini
ciativa da direcção das tlivcrsas cmprez:~s. Entro perfeita
mente nas vistas do nobre senador, e todo o mundo sabe 
que não é por culpa minha que ellas não forão as ado p
Iadas. 
Ba~ta olhar para o mnppa. do nr.asil para ver o systcma de 

canahsaçào natural que o unpcno apresenta. Proximo á 
costa do oceano corre uma cadêa de montanhas que diffi. 
culta o desaguar dos grandes rios do lado superior para o 
mar. Delles correm uns de norte a sul e outros de sul a norte 
percorrendo grande espaço de terreno, como o S. Francisc~ 
e o Parahy~a, antes. que se possão lançar no oceano; outros 
em curso amda ma1s longo vão procurar os dous gigantes 
dJs aguas, o Amazonas c o Prata. Os rios que corren1 de 
norte a sul ?u de su.l a norte são os mais uteis, porque 
percorrem u1versos climas, c prestào· se á conducção de 
diversos productos do!)stinados ao commcrcio. Fazer a 
prompta commun!caçào dessa viação nntu1·al de que foi 
dotado o nosso pa1z com os portos do oceano destinados 
ao commcrcio europ1~u é o problema a resolver no inte
resse não só da riqueza como da ~egurança, como muito 
bem observou o nob1·e senador por Minas. 

Em outros tempos se pensaria ern canaes com reclusas 
c comportas c outros recursos da arte para chegar do lito
ral a esse systcma de canalisação nalural. A nossa época, 
porém, esta aban,fonando os canacs; as estradas de ferro 
os vão dispensando c subst~tuindo. Entramos nesse movi
mento da quadra. 

Senil~ tem ~o. entretanto havido o espid!o de systema 
que dcv1a presidir a estas emprezas, nfio creio que esteja
mos inteiramente fúra delle. Todas as grandes estra
das de ferro que temos emprellendido por iniciativa do 
governo geral ou dos provinciaes teem ttdo a mesma direc
çfto, e tem·sc procurado, partindo do litoral, alcançar algum 
grande rio do interior: nas provinei<ts do norte foi o rio de 
S. Francisco que se procurou; na do Rio de Janeiro, o Pa
rahyba, c mais tarde o rio Verde ou outro dos tributaria> 
do Prata ; na de S. Paulo, esses· mesmos tributarit1S do 
Prata. P.(•pito, pois, nem o que existe é inteiramente mao, 
nem qunndo cm parte o fosse o ministerio actual podia 
voltar atrás, abandonando o que estava feito, coo~cdido 
ou contratado. 

O nobte senador fali ou tambcm de abanuono pelo go. 
VCTOO das questõeS de limiteS entre as provinciaR, 0 CaSO 
da do Rio de Janeiro c de 1\Iinas·Geraes; nilo sei como o 
nobre senador pódc entender que o governo tem abando
nado essa questão, quando o governo tem tit!o ali i cons
tantemente engenheiros de sua confiança. 

O primeiro engenheiro que alli houve, nomeado creio 
que em 1XM, foi o Sr. Toulois; em 1858 foi nomeado o 
Sr. Monteiro de narro~, e, sendo este removido para outr~ 
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serviço, foi nomeado para ~uLstitui-Jo o Sr. Scbasti~o de 
Sonza e 1\lello: parece, pors, que o governo tem trdo o 
cuidado de ter na direcção datluelle trabalho cngenh:iros 
seus. 

cmpr·czas particular·es que se encauegão d0 serviços ne
cessarios ou uteis ao hem de todos. 

O nohre St!nador purguntou corno se g3sta com a COlll· 
panhia de bornuciros a qutntia Je 18:000$. O pes;oal desta 
rep~rtiçào consta de 1 chefe d~ secção com a diaria de 
1aBOO; 19 bombeiros a 1$2:JO c 20 a 900 rs. por dia: o que 
dá no anno a dcspeza de 15:4768. lia mais ·I :462$ despen
drdos com o material de l;omhas, mangueira;, baldtJs, ma
chados, saccos de salvação, carretas, etc., e 1:560g com 
fardamento. Eu creio qul! ha reduct;ões possíveis a fazer 
neste servi~o pelo que respeita ao pessoal, e de ccr·to me 
nào descuidarei. 

O no~re se·nad?r por Pe~n.ambuco censurou que o go
Yerno trvesse acmtado a drvrsáo da verba para obras pu
blicas cm duas, uma para garantia do juro ás estradas que 
a teem, outra para as obras, privando-se da vantagem de 
:1pplicar a estas as sobras da primeira. Demais, julgou a 
verba insufficientc. 

Senhores, se o ministcrio tivesse sómente de attenrler 
aos seus desejos sobre os melhor·amentos matcriaes, n:'to 
pediria 700:oooa sómente, pediria muitos mil contos, pc
diria quantia indefinida, pm·quc ha rnrlito qne fazer, mas 
é preciso accommoJar-nos áquillo que poJemos fazer. Na 
presença de um orçamt•nlo que não apresenta saldo, antes 
talvez deficit, é preciso limitar as dcspezas que se podem fa
zer em maior ou menor escala aos recúrsos com que con
tamos: é por isso que o governo aceita uma verba que não 
julga sullicientc, ou que desejaria ser :mgmcntuda se po
'dcsse crer que havia meio de poder· augrmnta-la. 

O nobre senador notou que a divisáo das duas verbas 
póde ser util á llscalisuçãn, mas que pOde ser nociva á 
administração; uma boa fiscalisação é uma das garantias 
que o governo deseja dor á repr esentaçào nacional: por 
isso concorda cm tod~s aqucllas disposi~ões que tendem a 
este flm. 

Se o saJ,Jo que se podcssc prever dos 700:000~ arbitra
dos para os JUros podesse ser consiJeravel, seria de um 
grande alcance a observação do nobre senador; mas a 
conta do que com esta verba se despendeu no tJnno de 1857 
a 1858 dá este resultado : para a estrada de D. Pedro II, 
3S4:000a; para a do Recife, pouco mais ou menos 180 .oooa; 
para a da União e Industria, 55·000S: total, 589:0ooa. Estes 
dispcndios tendem a augmentar pela abertura ao trafego 
de novas sccç.õcs e pelo cll'eito do projecto que passou na 
camara dos deputados, que vai transferir pa1 a o thesouro 
uma parte da ga~untia provincial. Ora, sendo o excesso 
dos 700:000~ orçados sobre o que se despendeu ápenas 
de 1:1.1 :000~, por pouco augmcnto que huja ficar·â absor
vi!lo. 

.Entrctnnto, se o corpo legisla!JVo marcar 000:000~ em 
Jogar de 700:000$ para as garantias d~juro, c SOO:OOOn em 
Jogar Je 700:000$ para aS OUI'aS puol11.:as, 0 governo acCi· 
1~rá r!c boa vontade. 

A verba das ouras do município da côrte tambem soffrcu 
uma reducção; mas essa rcducção não é tão consideravcl 
como par cccu. llouYercducçào n'-IS do canal da Cidade Nova 
<: do c~es da Gloria, porque se calculou que as sommas 
consignadas de 31 0:000~ para um c 220 :oooa para o outro 
suo ~s que se despcndt!rào no anno, segundo o progresso 
d,1s ourus. Na verba para calçamento das ruas pelo syste· 
fllll de pam!lclipipcJos a cornmissão do senado fez a re
dncçáo de 300: OOOS para 100:000»; é, porém, de notar qtle 
(~sta somma é dad:J. como nuxilio á camara municipal, e, 
como c lia tem sido ali i via da de outras dcspezas que o 
governo wm tomado a si, o auxilio não é só de 100:00uU. 
Al~m disso esta despeza é daqucllas que se podem fazer 
t:·m maior ou menor escala, segundo os recursos de que se 
dispüe. 

Di1·ididas nssim cm differentcs verJ,as, as quantias dadas 
pcb commissao tio senado vêm a ser de 1,089:000~, qu~, 
comp;trndos com os 1,~uo~ oooa dados pela camara los de-. 
pulados, mostrao que a di(l'ercnça não é tão grantlc como 
)1:.\I'CCia. 

A respeito do morro do Castcllo toda a dcspeza que se 
tenha de fazer, quer seja provisoria, quer seja permanente, 
não pôde ser consignada sen:to cm credito especial. E' 
uma matcria que esta cm estudo, c este estudo é feito com 
~rande cuidado; euvitlão-se todos os meios de vir a um 
<,rçan:ento o mais approximado que seja possivel da 
nactJdão. 

Só depois de concluídos os exames a que se está pro
cedendo é que o governo pódc pedir ao corpo legislativo 
um credito especial, ou poderes para adoptar certas me
didas, como, por exemplo, o contrato com sociedades par
licul:ucs, o adiantameuto de emprcstimo ou outro qual
t{IJC't' des~cs meios com qtte os gov·~mos auxili~o as 

(lia um aparte do Sr. D. Manoel, e o SI'. ministro do im. f,. 
perio diz alyumas palavras em vo: tão baixa que não cl1egá. , 
rào a nós.) 

A respeito de mincraçi'io o governo eleve contar que a 
mina do Arroio dos [latos, no Rio Grande do Sul, será cus
teada e traualhada pela companhw que della se incumbiu, 
e, ponanlo, conlan,Jo ~ó com a mina do Tubarão cm 
Santa Ca1harina, contenta-se que no orçamento se consigne 
p .. ra este oujecto o que a~ unha g.tslo o anno antcce-
dtmtc. · 

Se o governo não for obrigado ou não achar com·e
nicncia cm lazer mais tr·abalhos, se mantcrâ dentro da 
verba do orçamt!nto; se fôr preciso despender mais, como 
este St!rvi~o f'ui cr·eado pelo art. 1.6 § 14. da lei de 26 de 
setembro de U57, que autorisou a fuzcr as dcspezas para 
isso nccessarias, será o governo fundado a abrir qualquer 
credito de que necessite. 

Nao l1a, pois, necessidade de sobrecarregar o orça
mento com uma verba que póde não ser precisa. 

A respeito da divisão c demarcação di! terras o nobre 
senador pela província de l'tlinas-Geraes fez observações 
que estão ele accordu com o que no meu rclatorio annun
ciei já estar cm execuçãO. A suppressão das despazas de 
medição tecm siLio feita on,Je o púde ser, e não cm tão 
grande escala como parece desejar S. Ex. Longe de au
torisar mcdicões desnecessarias, temo, ao contrario, que 
n~o tenha n~mero sufliciente de terras medidas para se
rem postas á. venda em quantid.~de sufficiente cm relação 
á procura, porque devemos estar preparados para ossa 
eventualidade de se pedir a compra de terras .. 

(O Sr. senador Sinimbtí e o Sr. ministro do imperio lrocão R.. 
algumas palcwras, q11e nâo ouvimos, a respeito do systema de 1.. 
sesmartas.) 

Para mostrar que neste serviço n!io se tem deixado de. 
attender á econoinia, direi que La um saldo so :,rc a quan.. ~ 
tia ort;;a·la de pouco mais ou menos 1.00;000U. ~· 

As colonias militares ntto dcixão de merecer a altenção 
do governo, c cllas cst:lo no eRtado cm que as apresento no 
relatorio ; todas cllas estão dl!oaixo das vistas do governo 
c vão tcn•lo o andamento dt•sejado, nssim como as colonias 
de Itapura, de Santa Philomcna, de Santo Antonio da 
Patrulha, hoje chamada Caseros, etc. ~~ 

A respeito da catcchesc e civilis:u;ão dos indios tam ~ 
bem o governo não dt!sconllcce a importancia desse ser-
viço e não deixa Jc se occupar delle. E'-me muito gt·nto r" 
fazer aqui menção de um acto drgno de todo o !ou vor pra-
ticado por um membro desta casa c que o go,•erno aqui- ~ 
lata devitlamcnte. O Sr. bar[tO de Antonina foi por mim 
consultado sobre o que se pode fazer na sua província c 
sobre o que tem occorrido a respeito de índios. S. Ex., 
dando os esclarecimentos que o governo pediu, 11juntou a 
isso a doação de uma fazenda qt'ie elle possue de seis le-
guas de terras, com predios, utensílios de lavoura c tudo o 
mais nella existente, para ser applicada á colonisação dos 
índios que se forem catechisando. O governo por ordem 
de Sua Magestade aceitou a generosa offerta do nobre se
nador, e tenho dado ao pl'csidente da província as ins
trucções e autorisaçúes ncccssarias para ir tirando vanta-
gem deste recurso valioso para a catcchese dos indios. 

A respeito dos correios térrestrcs cu só posso dizer que 
o governo se occupa do melhoramento destes serviços, que 
estão a cargo de uma rcpartiç:10 especial dirigida por !lo· 
mcns intclligentcs c cuidadosos, e que se mais perfeição 
nlio tem haVIdO e porque ntto tem sido possível Ycncer dif
IJ.c\lldadcs que sempre cxistiràfJ c porque os meios para 
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remover essas Jifficuldadcs scrião tão ,dispent.!iosos que 
não é.justo exig!-lo~, pois que o commcrcio c as .communi
caçõcs não_ são t!'í~ a.ctivas que os portes possão eobrir dcs 
pezas coosrderavets. · . . 

A respeito da companhia brasileira de paquetes a va
por. é lacto que eiia se acha em más circumstancias e que 
pede augmento. de subvenção. · 

o Sn. 'n. ~IANOEL : -Quanto, não p6de.dizer? 
0 SR. SERGIO DE MACE O(): -Como é negocio que está 

pendente, n:io nos devemos npressar a fallar em algarÍs· 
mos antes que se t!ónclua o exame rigoroso :l que mandei 
proceder; o que é facto é que o governo tem procedido com 
0 maior vigor. Commissões diversas de pessoas competentes 
procedem ao exâme do estado do material, da escriptura
ção, dos fornecimentos e dosdispendiosdos dilferentes ob
jectos e cm diversos pontos: só depois disso é que se ha de 
poder éalcular se ha necessidade de augmento no auxilio 
c[ue ora dá o governo e de quanto deve ser esse aug~ne~t.o. 

E' innegavel que um dos emuaraços da companl11a f01 a 
encomniendados vapores de uma força e dimensões muito 
maiores do que aquellcs que o governo exigiu no ultimo 
contrato que fez com a companhia para obter melhor ser
viço; as despczas de custeio ct·cscêrão extraordinaria
mente, e o trafico ou o commercio não tem crescido na 
mesma proporção : dahi t.lcsquilibrio entre a receita c 
a despeza maior do que o calculado. 

O Sn. D •. MANOilL: -I!: a nova subvenção? 
0 Sn.. SERGIO DE MACEDO: -Foi em virtude, ou para 

conceder essa nova subvenção, que se fez um contrato es
tipulando melhoraml'nto de vapores : a companhia foi 
adiante do melhoramento que se pediu e encommendou 
vapores de muito maior força do que exigiu o governo. 

0 Sn. VISCO~DE DE ALBUQUERQUE dá um aparte. 
· O Sn. D. 1.\LlNOEL :-Está se fazenuo o ex:~me com todo 

o vigor; vamos a ver quacs são etises vapores. 
(Cruzão·se outi'OS apartes.) 
0 SR. PRESIDENTE :-Attcnção! 
0 Sn.. SERGIO DE MACEDO :-Não sei C[UCm são os se

nlwres da terra. 
O Sn. D. U.l,NOEL:- O Sr. visconde de Alln.J,qucrque é 

quem sabe disso. · 

'
l. 0 SR. VISCO:>IDE DE ALI!UQUERQUE (ao Sr. ministro):

F.aça de conta que ninguem disse nada. 
O Sn. SERGIO DE MACEDO:- O nobre senador pela 

Bahia se pronunciou contra o mouo por que é feito o ser
viçu dos vnpores entre este porto e os das províncias do 
P.~t·aná e S.mta Catharina, chcgantlo ~ dizer que os vapo
res são sepul1 u1·as boiantes. Devo dizer que as viagens te em 
sido regularmente fL~itas. Já se me disse que os vapores 
erão mãos; entretanto até agora nenhuma desgraça tem 
havido ...... 

.feito. Uma empreza brasile:rn e com os recursos n.ecessa
rios é a que.ph~e dara essa navcgaç:to garantia de.$cgu-
rança e conttnutdade. · . · . 

O nobre senador notou que se subvencionasse uma ·linha 
cuj~ navegaçã.o tinha Jo;;at· em aguas que não erão do im
;peno. Mas o .mteresse. cta navegação está nos .rortos !que 
põe.em contacto, e não nas a;~uas em q11e se venfica e pon· 
tos em que toca •. Se esta obJecção .fosse attendivel;devia
mos ter por muito inepto o governo ínglez,que subvenciona 
com grandes sommas linhas de vapores que não tccãoem 
porto algum inglez, como a do Pra tu para aqui, e· outros 
que apenas largão a Grã-Bretanha nunca mais tocão em 
porto mglez, como a de Southampton para o Brasil. . 

A navegação de Montevidéo ao Sal.to põe .em commu .. 
nicação as províncias daquelle lado d0 .tmperio com toda 
a nossa costa, desde o Amazonas; colloca debaixo das vistas 
e dependencia do governo imperial uma navegação que, 
como nota o nobre senador, era o vehiculo de grandes 
contrabandos; dá ás nossas autoridad.cs m.eios de vigiar e im
pedir esse contraban.Jo; assegul'a uma facil e regular com
municação para uma parte do imperio que devíamos tratar 
de povoar, desenvolver c fortificar: o governo, po.is, viu 
nella um objecto de g~"ande interesse ,par·a o impe1~io, que 
muito bem compensará o sacrificio que vai custar. 
. Quanto á linha de S. ~o_r.ja pa,ra .Q11arahy, subvencio~ 
nada pelo goveroo provxncml, ~ facto .que ·meu a~te
ccssor negou a pequena subvenção que solicitou tio :go
verno imperial. Este serviço interno, limitado e de na.tu
reza inteiramente dilfercnte, nat.l.a tem com a linha de 
grant1c .navegação úe que se trata. O serviço provincial 
auxiliar:í, prolongara o outro. E' natural que interesses 
tão conformes acabem por entender-se. Creio mesmo que já 
disso se trata. 

Quanto ao que pon1lcrou o nobre scnatlor em .relação 
á questão de incórnpatibili,Jade entre as f'unc~ões.do. ve
reador que c01i1o tal sub~titue o juiz municipal, e as c~c 
presit.!ente ou vereador, a c1uestão foi d~ci,[iJa no'seritido 
em que opinou o nobre senador por uma resolução ,de 
cons~lla de 2 tle abril dad.1 sobre parecer da secçãO' do 
conselho 'de est:~.Jo. 

Passo a tratar do contrato para a limpeza da cidaJé. 
Este contrato tem sido encarado por diversos ladq~ •. Não 
faltará quem nelle v~ja desrerJicio de dinheiros publicas. 
O nobre senatlor pelo Rio-Gr·antle do Nortc . .louvou oem. 
prezaria por seus esforços e~traordinarios. · · . · 

O nobre senador pela pt·ovincia do Amazonas entende 
que a som ma dad:1 pelo contrato não ·parece sufficiente. (O 
O!'ador pede ao continuo a collecçào de leis de 1850, e é sa-
tisfeito.) .. 

Tem-se querido ver neste contrato ex0esso de poder do 
ministro e usurpação das attrí.lmições da cam?ram~riicipal~ 
O governo tem deveres que tambem estão Impostos pelas · 
leis ás municipalidades: quando estas não podem preen
cher a parte que lhes compete o govern() n_ão usurpa. suas 
attribuições preenchendo o dever que lhe Impõe a le1. A's 
camaras municipaes compete o l!sseio das povoações, ao 

O Sn, D. ~L\.NOEL:- Espere primeiro pelos desastres. I governo compete tomar to.Jas as medidas hygienicas que a 
· • . sciencia aconselha para preservar a saude publica •. A pri-
0 Sn. ~~RGIO DE M .. \CEOO: -Mas, como se diz qlle !1a me ira dellas é o asseio das ru~s e das casas, o esgoto c lim

.csse.s dcfcrlo:::, ordenei Lambem um exame. no material peza das valias e canos, que para isso concorrem e para 
dess~ em preza. diminuir a humidade. Se acamara a !lega não poder tratar 

O , 1 desses objectos por lhe faltar fundos' ou . por outro 
Sr.. D. MA~OEL: -E 0 ~ue nos va e. qualquer motiv.o, não .deve o govcmo cruzar os braços, c 

O Sn. SERGIO DE MACEDO :- O noore senador pela sim cumprir o seu dever. . . . 
Bahia ex-presiJente do Rio-Grande do Sul censurou o Estas considerações bastavão para JUSLtficar o a~to ; mas 
contrato feito para a. na:vcgação de Uruguay com o Sr. Pc- elle tem fundamento etn leis. exprcss~s e está de accordo 
rcira Pinto. Parece-me que S. E~. não esta bem informa- com o modo por que essas leis teem sttlo executadas •... · · 
do de al"umas circumstancias, c algumas de suas observa- O decreto n. 598 de 14. de setembro· dç 1850, no a~t. 1°, 
ções me parecêr:lo, permitta S. Ex. o dizer-lhe, pouco pro- diz. o seguinte: • It' concedido ao ministcrio .do impert~ um 
cedentes. Este contt·ato foi feito depois de muitas investi- creditp extrao~dinario de 200:000$ para ser. exclusJva
gaçõcs e depois de consultada a secção do conselho de es- mente despendido no. cot'?eço de ~rabalhos que tendão a 
tado. A linha não vai de Mqntevidéo a nuenos-Ayres, como lllelhorar o estado sa01tar1o da capttal c de outras povo~
parcccu crer o nobre senador;. ella vai de Montevidéo ao çõcs do imperio, com o dcscccamento de log~res alagad.t
Salto, e da Constituição, acima do Salto, até Uruguayana ços que se tcnhão reconhecido ~nsall!-brcs, o esta~elect
ou até Itaqui. . . mcnto .de valias e canos de despeJo, e reparação e hmpeza 

O nobre. senador disse que esses servtços eriio fe1tos p~r das ex.is!entes. • . . . 
vapores onentacs, mas lor;o appare~eu no. estado de a~i-:- . Em vtr!ude desta nutonsa~ão toem SidO abertos os .cre
ta,ç<'to daqucllcs paízes o Ipcoqveqje~~e de &cr ~llc ass1m dttos seguunes, com a.denomtnaçl\0 de soccorros pubheos: . . . 3 
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Por decreto de 2~ de dezembro de 1856, um de 
2,tss:oo9a5G~. 

Por . decreto de 28 4e novembro de 1857, outro de 
21o:oooa. 

Por decretó de 30 .de dezembro de 1858, outro de 
fiOO:oooa, sendo este destinado a fazer face ás despezas que 
já estavilo pagas do tempo de meu antec~ssor c as que se 
continuavão até o fim do.anno financeiro de 1858 a 1859. 

E' para cumprir o preceito do citado decreto de 1850 que 
decidira meu nobre antecessor tomar á conta do governo 
geral o serviço do asseio das ruas, etc.; a desobstrucção é 

limpeza das valias já se fazia por conta das obras. E' com 
aquelle credito aberto que se tem feito face á despeza. 

Além do decr·eto de 1850 já citado, ha uma disposição 
legal que mais claramente a ioda com prchende este servi 
']o, ao menos em parte, e que dellc incumbe o governo : 
é a do art. 11 o § 3° do orçamento de 1853, que autoi'Ísou 
a contratar com João Fr·ederico Russell, ou com outro 
qualquer·, o serviço da l:mpcza das casas da cidade do 
1\io ele Janeiro e do esgoto das aguas pluviaes, etc., etc. 
Esse contrato com Russell foi cdelu·ado ; ainda está 
em vigor; e o q11e se celebrou com os actuaes emprezarios 
tem em parte um carácter da medida pro\'isoria, á espera 
,bquella, tanto assim que se reservou e acautelou o caso 
de começar aquelle emprezario a executar o seu contrato. 

Está por consecruenCia demonstrado que ao governo 
cumpria cuidar deste serviço. Perguntou-se se elle tem 
sido Lem feito. E' sabido que os emprezarios o começ:i
rão em época de difficuldades, que teem pt·ocurado supe
ra-las. O contrato os sujeita a multas administrativamente 
imj)OStas; creio que não tem l1avido com elles muita 
int ulgencia ; e, segundo estou informado, o servi~o vai 
mclhoranJo muito. 

O nobre senador pela província de Milkls fez alguns rc 
paros relativos á importancia das attribuições que tem a 
camara municipal da côrte, combinada com a falta de re
cursos e com a fraqueza da sua organisação : eu concordo 
intcir·amente com as observações do nobre senador nesta 
pa~te. O melhoramento do servi1;o municipal é um dos 
obJectos .a que o governo pretende chamar a altenção do 
corpo legislativo logo que haja oppOI'tunidade. 

A respeito do hospital de S 1nta Isabel o nobre\ senador 
ODSCrVOU que O serViQO que fi.lZ. este hospital incumbia iJ 
Santa Casa da 1\IisericorJia. 

0 SR; FEII.REIIU PENNA dá. um aparte. 
0 Sn. SERGIO DE MACEDO:- 0 governo tem tido nn 

maior attcnçiio .esse serviço, e já baixou um nov? regula
mento que mutto melhora o serviço desse hospttal e que 
está em parte dependente de approvação do poder legis
lativo. 

Se os marinheiros tcem sido a IIi tratados gratuitamente é 
porque ha neste porto impostos, como saoe o nobre sena· 
dor, sobre a navegação, em beneficio da Santa Casa da Mi· 
sericordi:t, para esse fim. O governo, tomando a si o dever 
que incumbia á Santa Casa, dá·lhe um auxilio indir·ecto, 
sem o qual não poderia marchar. Parece-me indiOerente 
que o auxilio seja dado debaixo desta fórma ou de outra, 
comtanto que o seja. . 

Em Pernambuco, onde não havia a obrigação de trata· 
rem·sc os marinheiros gratuitamente, appar·ecendo a epi 
demia da feLre amarella, creei um estabelecimento á i mi· 
tação deste; mas, a não serem dcs,·ali,los, os marinheiros 
que a\li crào tratados pagavüo uma diaria, que arbitrei 
igualá que recebia o estabelecimento particular mais b.1· 
rato. Os resultados forão ex.cellentes c recebêrão appro 
vaç:1o c elogios de todos os consulcs estrangeiros e de 
todos os capitães de navios. ' 

A respeito da commissão scicntifica, cu creio que ne
nhuma pessoa que aprecie a importancia de conhecer
mos o que somos e o que possuímos, par·a desenvolvermos 
nossos recursos c explorarmos os elementos de nossa ri
queza, prosperidade c força, poderá censurar que esta 
empreza fosse começada. Ocvi:l até ser considerado como 
um dever de honra do governo lavar a nodoa que nos 
póde resultar do facto de ter sido o nosso paiz até agora 
quasi exclusivamente estudado pelos sabios estrangeiros 
c por seus trabalhos conhecido no mundo. Até a Baviera, 

paiz menos rico do que o nosso, fez despeza com o estudo 
deste, mandando aqui viajar com o Dr. Spix, boje falleci
do, o sabia estimavcl botanico de que fallou o noLI'e se..; 
nldor pelo Amazonas. · · · · 

Não creio, pois, que medeva demorar mais cm justificar 
o facto de crcar~se este serviço. (Apoiados.) .: · 

Elle foi emprehcnJ.ido em époéa de grande prosperi..; · 
da de financeira, e por ÍSSO talvez lhe fossem dadas maiOl'eS 
dimensões do que seria ausolutamente nccessa. '·o f'. en~ 
trctanto clle está mo~tado c cm an.Jarnento; não é P,óssi~. 
vel parar, porque sena estr·agar o que se começou e es..;. 
perJiçar o que está gasto, pois se pet·deri:io as· vanta••ens· 
que já se tem obtido c as quiJ esper:lmos: tirar do rgsuJ~· · 
t:ldo de.ssa .commissão. Concordo que. devemos usar dé . 
economta n~sto, como em tu~o o mats; porém daquella 
que fôr poss1vcl e bem entend1da, c não daquella que des~' 
secca e destróe os mais nccessarios serviços. . .· 

O .nobre senador disse que desejava s~ber qaar era 9 , 
vcncuuento dos membros daquella comm1ssão: os chefes .i 
das sec9ões rcccb~m por conta do mi.n~sterio do in1perio:' 
a quantia nccessafla para com os vencunentos qutHeem' 
~e seus outros empregos completar 6oo8 mcnsae~W'·os aa.:. 
JUntos teem 450$ mensaes, pagos c contados pel~'.)nesmo 
modo. Como v1ajão em paizes difliceis e Laldos::·de re- · · 
cursos, s~ lhes arbitra mais uma somma par.~ .com~dorias 
e se lhes fornece cavalgadur·as. <;. . · · 

Emquanto á verba -Academia das Bellas-A1:tes-, devo 
int:ormar o qu~ ha a respeito do modelo vivo, ,q~e:;.tem. sido 
obJecto de vanas observações. A escola de modelo vivo é 
necessaria a toda as aca1lemias de pintura e de esculptura; 
~a academia havia um funccionario com esse emprego, que 
twha o ordenado de 300$ annuaes e que nunca serviu~,'· 
Este systema de um empregado para este fim era vicioso: 
o modelo deve variar, c não ser sempre o mesmo ; deve· 
ser de um e de outro sexo, e não de um só, e por isso se 
adoptou o systema de pagar os modelos por sessão, e não · 
com ordenado fixo. ·· · ·- ·. · 

Já se v e que este serviço feito por esta· maneira púde ·• 
ser susccptrvel de mais ou menos.Jcspczas, havendo maior · 
ou menor numero de lições no decurso do anno. · 

A respeito da academia imperial de medicina a com- · 
missão do senado reduziu a ver!Ja para clla consignada de 
4 a 2:000$. Os 4:0008 são nccessario> para que o pcriodi · 
co muito util que pu!Jiica a academia possa continuar. Os 
no~rcs senadort'S sabem que os escriptos sobre estas ma
tenas não estão ao alcance de muita gente : portanto, riilo 
.róde ter muitos assignantes, e se a verba não for auamen
.tada o per·iodico não poderá continuar ; mas o g;verno 
fará todo o esforço para que esse ioconvcnicute não se dê. 

Uli SR. SENADOR dá urn aparte. . 
0 Sll. SERGIO DE MACEDO: -A. respeito da bibliú~ 

theca publica perguntou o nobre senador com que se des
pendia a quantia de 73$ mensaes , com a denominação 
de pessoal do serviço, quando já ha verbas para jorna
leir·os c serventes. Esses 7a$ representào o sustento e ves• 
tuario d-3 dous africanos e a gratificação de 8$ a um vete-
rano que serve de guarda-portão. ' · 

Quanto ao auxilio para a publicação das obras do Dr. 
~lartius, a auto,·isação para esta ver1ba está no§ 4o do art.1 t 
da lei do orçamento ele 1851. O titulo da oura é Flo•·a 
Brasiliensis, imprime-se em lUunich, · contém muitas 
plantas e vistas lithogt·apl!adas c coloridas, o que cu~Ül 
despeza avultada. E' dessas obr·as que se não podem pu
blicar só á espera de comprador.:s. 

O governo da Baviera tem despendido grandes sommas, 
já com as viagens, já com as publicações do Dr. l'tfartius, e 
o nosso paiz é quem mais ·lucra: Devíamos esse auxilio, 
essa prova de consideração áquelle ~overno e áquelle sa· 
bio, que tem consagrado toda a sua v1da ao nosso paiz, que 
é seu amigo sincero e um dos homens mais estima veis tiUC 
conheço c de que tenho noticia. 

0 SR. FERREIRA PENNA.: -Apoiado. 
O SR. SEIIGIO DE MACEDO: -O nobre senador. fallou 

das dilliculdades dól colonisação no Amazonas; província 
importante cujo desenvolvimento depende de circumst~n • 

, cias, trabàlhos c dispendios. Nada tenho que ajuntai' ás 
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•nnsiderações muito judiciosas que apresentou. S6mente 

d dir~i que partilho suas idéas e_que tudo quanto l~r pos
sível fazer-se p~ra? dcse?volv1men~o dessas provme1as o 
uoverno não detxara de pur em praltca. . · 
::> A respeito das inunda(;ões na mesma província e na 
do Pará, o governo não tem outras informações além da
quellas que .estão a~ alcance de to~os, e ha de. fazer âqucl
las provmc1as aqutllo que cm c1rcumstaoctas anafogas 
tclll feito ils outr;ts. . 

A respt!ito da fa!JI'ica de chapécis do Chili que o nobre 
l sen:l(lor cntemle ser de granrle proveito no Jardim Uotani
, co da Lagóa de Rotlrigo de Freitas, devo diz~r que finali· 

sou o tempo do individuo que foi contratado pelo nobre 
senarlor quando ·presidente da província do Amazonas ; 

·fez-se encommenda de um outro que seja mais habilitado, 
_, porque reconheceu-se que o primeiro não era habil em tu· 

ao aqui !lo que dclle se exigia. . 
Tenho esgotado as notas que tomei, e creio que tenho 

dado as dill'ercntes informações que de mim exigirão os 
nobres senadores. Terminarei pedindo indulgencia ao Se· 
nado se por infelicidadl! náo pude corresponder á sua 
c'xpectativa. 

O Sn. PRESIDENTE :-Não havendo mais quem peça a 
palavra sobre o art. 2° e seus paragraphos, vou po-lo a 
votos. 

O Sn. D. MANO EL:- Peço a palavra. 

0 SR. PRESIDENTE: -Tem a palavra. 

O Sn. D. MANOEL :-Sr. prcsidentt>, pareceu-me en
xergar no di~curso de S. Ex.. o Sr. ministro do imperio 
uma censura aos oradores que tcem occupado a atten~ão 
do senado. Disse S. Ex.: • lia muitos dias que se discute o 
orçamento do impcrio •, como que querendo dar a en
tender que se tem consumido o tempo em discussões 
ociosas. 

Sr. presidente, é verdade que o nobre ministro do im
pcrio compareceu nesta ·casa, se a memoria não me engana, 
desde 14 do mez findo; mas pergunto: quantos domingos 
c dias santos não 1 C!~m havido 1 Quantos dias teem deixado 
de haver sessão? Quantas hot·as tcem estas durado diaria
mente? ·Quasi nunca mais de tres. Quasi todos os oradores 
que teem tomado parte na discussãe discorrêrão sobre os 
objectos- pertencentes ao orçamento; pouco se fali ou cm 
politica geral, mó1·mer•Le na 2a discussão. F<•llou, é ver
dade, o meu nobre àmigo que· tão dignamente occupa o 
Jogar de 1° secretario por espaço de lt'CS horas; mas por
ventura no discurso modelo que proferiu divagou? Não; 
occupou-sc com oLjectos da maior 1mportancia; mostrou 
grande estudo e accurado exame das cousas do paiz. Não 
é esse discurso mais uma prova do interesse que S. Ex. 
toma pel& paiz? (Apozados.) 

Não é um testemunho dos seus distinctos talentos, pro
funtla tlH'ditação c longa pratica de administração? 
(Apoiados ) · . 

Demais, senhores, o nobre senador, mo lesto como é, 
poucas vezes occupa a attenção do senado; e por isso não 
pôde ser censurado por ter occupado a attenção dc> senado 
com oujectos de tamanha importancia. A quem, pois, cen
sura o nobre ministro 1 

. O Sn. SERGIO DE 1\IACEDO (ministro do impe1·io): -A 
nmgucm. 

o Sn. D. niANOEL: -Então para que disse que adis
cussão já estava muito prolongada? Sr. ~residente, ha 
muito tempo que o senad" não pôde cumpm o seu dever, 
discutindo e analysando pausadamente as verbas do orça
mento, porque muito tarde nos é clle remettido da outra 
camara e poucos dias nos restão para um exame accura
do. Este anno temos tempo sufiicientc para usar do nosso 
direito c ao mesmo tempo cumprir com o nosso dever. 
~ porque, Sr. presidente? Porque o nobre ministro do 
1mperio c seus correligionarios, protelando as discussões 
por todos os meios de que lançárão mão ; oppondo ao mi
uisterio todos os obstaculos para deixa-lo até sem lei do 
orçamento; empregando todos os recursos para que não 
passasse nenhuma <las medidas propostas pelo ministerio, 
conseguirão o seu· fim. lloje o Sr. ministro do impcrio 

mostra-se admirado de que o senado gaste alguns· dias no 
exame de uma lei tão importante, como que quer eco~ 
sura~ os ora~ores que se tccm empenhado na disr,ussão, 
moVidos umcame~te pelo desejo de esclarecerem o paiz 
e de !llostrarem o mteresse que tomão por ·cJie. . 

Po1s quando os Srs. marquez de Olinda, Souza Franco 
V ~sconcellos, C~nsansão, Dias de Carvalho, Vergueiro, F er~ 
rCJra Penna, v1scondc de AlbuqucrC!ue, Ferraz, visconde 
de Itaborahy, occu pão a attençào do senado, pó de jámais 
dizer-se q~e. é mal gasto o t.empo em que clles, expondo 
as suas optmões, tant.o eluc1dào as questões como coo;. 
correm r.a1·a q~e o orçamento s~i~ desta ~asa tão perfeito 
quanto lo r possrvel? E o nobre mtmstro do tmperio não tem 
~prendido muito nos ~cllos discursos proferidos por esses 
11lustr~s.scnador~s? S1!D, era be1:1 gasto o tempo que o ·no
bre mtmstro do 1m perto consumra com um rol de interpe!~ 
laçõcs como nunca se fizerão no nosso parl:J.mento! Sim 
er_a Lcm gasto o tempo que S. Ex. e seus amigos cônsu: 
mrão nesta e na outra camara com um sem numero de 
r~querimcnt?s s?u:-e saques ! Era bem gasto o tempo com 
d1scursos es!u:adtssunos, cm que não apparecião novidades, 
mas a rcpetrçao de tudo quanto se dtsse desde os piih 
meiros .dias de sessão! E o nobre mio istro foi sempre um 
dos mawrcs palradores durante a· memoravel sessão do 
anno passado. · · 

Honra c gloria aos dignos senadores (é evidente que me 
não incluo neste numero) que tcem elevado a uma verda
deira altura a discussão do orçamento ! O paiz lhes será· 
eternamente Jcconbecido. 

Todos os oradores tecm pedido mais ou menos informa
ções ao Sr: ministro do ir~perio. E porque S. Ex. não as 
deu ha matS tempo 1 Quena porventura q•lC terminasse a 
discussão sem cumprir o seu dever de dar tod~s as infor':' 
mações que ·lhe forão pedidas? E taJnbem pretenderia 
S. Ex. que, apenas desse essas informações,· se procedesse 
sem mais exame á votação? 

Seria uma pretcnção muito pouco conforme com os es
tylos do parlamento, e mesmo com a pratica seguida. por 
S. Ex. quando membro da opposição. · · 

E que terá S. Ex. que fazer na .outra camara presente
mente? Ah! comprehendo a necesstdade cm que está s·. Ex. 
de ::.judar a seus collcgas no empenho de obterem uma 
maioria em favor do projecto que alli se discute. Sim ó 
ministerio nada poupa para conseguir o triu·mpho de· s'ua 
nefanda medida. A corrupção tem sido emprega!la na 
maior escala; mas cu espero que meios tão reprovados, tão 
indignos de um governo que se' preza de honesto, baquêem 
ante a probidade, illustração e indcpendencia dos inune
diatos representantes da nação; eu conto de certo que o 
proJecto será rejeitado e que o ministerio morrerá atolado 
na lama da corrupção. · . 

Quer o Sr. ministro do imperio que sigamos o exemplo 
da maioria, que, com um& uilica excepção, ainda não abriu 
a boca na presente discussão 1 Não seguiremos tal exempló; 
porgue julgamos de nosso dever esclarecer o paiz e de
fender com affinco os seus interesses. Pobre ministerio f 
Ainda não teve uma voz generosa que viesse auxiliar 
o Sr. ministro do imperio! Apenas fallou o nobre senador 
pelo Rio de Janeiro para sustentar as emendas da com~ 
missão, responder a algumas judiciosas . observações do 
honrado membro por :Minas e censurar fortemente o· sys;_ 
tema de colonisação que o Sr. ministro tanto elogia. Este 
silencio da maioria eu o considero como um symploma 
certo do proximo passamento do ministerio, que acha-se 
em tal estado' de fraqueza que apenas pôde ser alimen
tado com algumas gotas de leite de peito. Os s' us dias 
estão contado~; mas elle quer fazer crer ao paiz que se 
morrer é depo1s de um comuate na camarà dos Srs. deputa
dos. Como não ha de o nobre ministro do imperio ter desejo_ 
ardente· de retirar-se desta casa, vendo-se em frenté de. 
tantos e tão eximias adversarias? Como não ba de sabir 
triste e desconsolado vendo-se totalmente abandonado 
dos que se dizem seus amigos e at;; dos proptios directores? 
Que directores ! Depois de terem lançado os ministros nos 
arandes embaraços com que lutão, não apparccem na tri
Euna, apezar de reconhecerem que ao Sr. ministro do im~ 
perio fallecem as forças para Liatcr-sc com tantos e tão 
i:listinctos oradores. O Sr. presidente do conselho ainda o 
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soccor:reu j)Or du,as :vezes; mas S. E:-:. parece não ter gos
tado.do cumporlalll.C.!1LO do seu collcga, c nunca mais o au
xilio~. 

Gostei muito, SI'. presidente, de que o nobre ministro do 
imperio, que ás vezes parece ter sua semelhança com 
o Dom Homem nicarclo, assever·~sse que npenas tinha
mos feito censurns aos minister\os passados. Ora, é preciso 
confessar que S. Ex. escolheu um meio excellcntc deres 
ponder nos discursos dos oradores que tccm censurado 
muitos dos seus actos. O que eu entendo é que S Ex. 
tel)l pouca pratica do parlnmcnto, ainda está muito no· 
vaLo na sua repartição, c por isso não póde satisfazer bem 
aos deveres de seu cargo, nem responder cabalmente ás 
observações dos homens eminentes que se teem empenhado 
nil discussão. Tudo isto pr·ova o qLte eu disse no primeiro 
discurso que proferi quando se discutia o voto de graças, 
isto é, que S. Ex. poderia ser bom r"i1inistr·o dos negocias 
estrangeiros, mas que tinha errado em aceitar uma pasta 
para a qual dcciditlamcnte lhe f'alrão muitas habilitações. 
S. Ex. pórle ser um diplomata provecto c consummado; 
mas como ministro do impcrio e pal'!amentar, permitta
mc que Jhc diga, é sem duvida nov~Lo e inexperiente. 

Nüo acre!lito que o ministerio possa viver, apezar do 
que affirma certo director, qu!J desenvolve uma grande 
actividade pllysica principalmente na outra camara. 

O Sll. PRESIDENTE: - Isto ?ão divagações; cumpre 
que o noLre senador entre na drscussão do or·çamcnto. 
· O Sn. D. 1\JANOEL:- Vou entrar já nella, e já estaria 
se me não visse obrigado a responder á censura do no
.l:Jrc ministro, que foi qruito injusto para com os senado~ 
res que tecm tido o prazer de discutir com S. Ex. 

A hora está muito adiantada, c n~o é possível tocar hoje 
em todos os pontos sobre os qu:1es desejo fallar: serei, 
portanto, muito bre.ve, c, com~ ainda tenho .:1 palavra nesta 
~a discussão, usarei deli a se o Julgar convcD!enle. O nob1·e 
ministro não se apresse, porque é de presumir que a dis
cussão se não encerre antes de tres semanas. 

Sr. presidente, admiro a faciliclade côm que o nobre mi
nistro do impcrio accitoq. tudo qu4nto lhe impoz a com
missão de orçamento .... 

'E elevo rcpeiir 1lma observação que já fiz, isto é, que a 
com missão de orçamento me parece composta de m~mbros 
da opposic;ão; •·ll. entãq é ella t:lo atilada e previdente que, 
suppondo morto o actqal minist(!~i~ e recc.i~ndo q';l~ o que 
lhe succcder pertença a oqtra oprnr:io poltlrca, vat Já pon~ 
do-lhe obstaculos e diminqinLlo-\he o arbítrio por meio das 
disposições contida.s nos artigos addit,i v?s· ~~as tranquillise
se a nobre commtssão. O novo mmtstcno, se não fôr 
oc·cupado pelos generacs, ha de ser de seis ajudantes de 
campo tão submissos e obedientes como os acttlaes i haverá 
apenas mudança de nomes. Continún, portanto, a grande 
inlluencia c poder da olygarchin. Mas cuidado! o paiz 
póde cansar-se de so[frcr ministcrios que representem um 
p~pel muito secundaria c que nada fação senão por ordem 
dos directores ou olygarchas. 

Sr. pi·csidcnte, hei de votar pelos artigos additivos que 
acabão com certas riutorisações !! pocm limites ao arbitrw: 
e bom prevermos o futuro, sejão quacs forem os novos go
vernadores. Mas como é que o Sr. ministro d6 imperio 
aceita, por exemplo, uma emenda que supprime outra que 
passou na camara dos deputados relutivamcntc á catcche
sc e civilisação dos indigenas? O orç~mento do anno pas
sado consignava GO: 000~ para a colonisação; a camara dos 
de~utados augmcntou esta verba com mais 3S:oooa: s:lo, 
potf', 9S:Oooa, se não me engano. (O oradol' recorre a um 
jwpel.) 

E' verdauc, são 98:000$. A commis~ão de orçamento pro
põe que se supprima a emenJa da cnmara dos deputados. 
Ora, ·o Sr. ministro do impcrio ainda hoJe mostrou a 
necessidade de proscguir na catechcsc e civilisação dos in
dígenas ; e nesta parte estou inteiramente de accordo com 
S. Ex.; mas porventura poderá S. Ex. fazer este 'serviço 
com a modica quantia de GO:OOO~? Distribuindo-a por 
dilferentes províncias, o qne virá a tocar a cada uma? 
Falia-se tanto cm mandar vir braços livres, e Deus quei
ra que ellcs vcnhão; despcndell!-SC som~as cn~rmes com 
~ c9loni~a(~ão, c quer:se ser tão mcs1mnho qjlando se 

trata de arrancar das m:~tas t:mtos infelizes que rtellas 
vivem á maneira de feras c que nos poderi<i~ ser de ta
manha utilidade. Cada ve1. me convenço mars que, se o 
governo encontrasse mais homens c~m~ alguns que tee!U 
sido empregado~ na catechcse, dos mdros, esta se fa,rtn 
sem maiores dtlliculdarlcs. E pena qu'.! n:lo estCjão 
ainda superados os obstac~los que se aproem á vinda 
de missiona rios para o 13r·asr!: Praza a ~~us CJ.lle os capu
chinhos venh:lo exercer o seu santo munstcno neste vas. 
lo imperio c pr·cstar á rcli~i:lo c á civilisac(:lo os e!11inen. 
tes serviços que outros da mesma ordem tcem ferto. No 
r.elatorio dirigido ao g~vcmo pcl.o director !ntcrino ,da 
repartição das tcrr·as pul>lrcas depar·et com trcs factos, alem 
Je outros, que provão o que acal>ci de dizer. . 

O senado foi informado pelo relatorio passado, me p:t• ·· 
recc, d11s tristes successo.s o.ccorridos entr~ o~ lndios que, 
morão nas margens do no Issmn, na prevmcrn do Ama. 
zonas j succcssos de que . for:1o causa ,rrinci ralmente 'o 
tratamento duro e vexatorro ele um carHtào, o comporta~ 
mento desregrado de .um padre c ~s extorsões e yiolen~ 
cias de um cadete, CUJOS nomes omrtlo por dct:encra .. Fe
lizmente aos esforços do digno capit:io Joaquim Firmino 
Xavier se Jcve o terem os in·lios voltado ás suns habitn
çties, que ellc achou abandonad.as. Assim .co~tinue 
aquelle di ano cidadão no cargo de drrector dos mdros de 
de Issana,::> para reparnr os males causados pelos Lrcs tndi~ 
viduos acima referidos. . 

Na pl'Ovincia de Matto-Grosso prosperava a ~!dêa J~ ín
dios de Nossa Senhora do Dom-Conselho, graças a boa dtrcc· 
ç:\o do dirrno missiona rio frei Mariano de D:rgnaia; mas in
fclizmentg teve este necessidade de virá côrte, e a prospe· 
ridade do aldGamcnto foi decahinJo. Já voltou o missio- -
na rio para a !li, e é de esperar que as c0usas tornem ao seu ~ 
antigo e.;tado. . 

O aldeamento de S. Pedro de Alcantar::r, na província 
do Paranit, progride regularmente sob a illustl'ada direo· 
ção do missionaria Irei Thimcitheo de Cast~l~uev?, que 
l>em desempenha as funcções do seu santo mmtsterro. Po
deria ajuntar. outros factos pam r,ro~a: quanto a cate
chesc dos indrgenas dependtJ dos tndlV!Juos que della se 
encarrc"ão; mas contento -me por agor·a com os tres que 
citei. O~·a, o serviço é arduo e preeisa de remuneraç.io, 
além das dcspezas com presentes aos indígenas, aldcamen.,. ~~
tos, etc. E é com GO:OOO$ que o Sr. ministro conta de fazer . 
face a c lias? Mas como h a de S. Ex. resistir a uma commis- r 
são de que faz parte o Sr·. senod~r pelo Rio de Janeiro?. 

Tem porventura o honrado mrnrstro coragem para· dt· • 
zer ao Sr. visconde de ltaborahy: • V. ~:~. não tem razão 
na suppr·essão da emenda da ouu·a camara ; o scrvi~o de 
catcchesc não se pótlt! desempenhar com 60:0oog: por:
tanto, não aceito a emenda da illustre commissão, c sus
tento a da camara dos deputados •, para a qual talvez que 
o nobre ministro tambcm concorrt·ssc ~E o que faz o nobre 
senador o Sr. Queiroz, que não. corre cm auxilio do Sr. 
ministro? Não sei se ha alguns crumcs entre os dous illus- llf; 

tres directores; diz-se por ahi tanta cousa que me faz sup-· r.: 
·pôr que elles não estáo C'\11 muito boa intelligcncia. Que ~ 
saudades tenho cu tios beiJos discu~so~ do honrado mem- • 
bro o Sr. Queiroz ! Quanto prazer sinto eu em discutir com 
S. Ex.! Infelizmente elite anno estou privado de quebrar 
a!'1 umas lanças com tão illustre paladino. l\laldita mokstia 
d~ olhos, :.cté a mim me prC'judic:is I 

O Sn. PRESIDENTE:..:.. Devo lcmhrar ao Sr. senador 
que não é este o objecto da discussão. 

O Sn. D. 1\J.\NO!U.: -Nilo, senhor; concorqo com L 
V. Ex.; mas V. Ex. sabe que as vezes é preciso fa:ze1' uma ; 
pequen11 di~rcssão. Alt! sim, V. E~. já tern vontade de 
t.lescánsar I . t 

O Sn. PnES~DENTE :.,...Não, senhor; o que digQ é que 
se deve cingir á materia que está em discussão. 

O Sn. D. 1\L\.NOEL:- Oh! cm regra os discursos teem 
seus- episodios, e n:lo é facil evitar a divagação. S. Ex. 
o Sr. ministro do iniperio taml>em gosta de divagar, e por 
isso nos citou Cormenin, Thiers, Guizot, Cousin, etc. 

o Sn. SERGIO DE ni4:CEJIO: -E' da 18 diSC!:lSSãp. 

;. ,, 
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O Sn. D. MANOEL: -A h! .... cu não sabia; eis o no
L1·e ministro dando lições de regimento da casa, que 
pal'ece não permittir que na 24 discussão se cite Thiers, 
Guizot, etc.; ~ó na 13 ha faculdade de citar estas e outras 
nrandes autondades. 
v O SR. SERGIO DE MACEDO:~ Estou me referindo a mim. 

0 SR. D. MAliiOEL (ao Sr. ministl'O) :·-De q<Je tem ser
vido o decreto Je 91~ de JUifio de 18!~5? Que beneGcios 
teem delle provindo á catechese e civilisação dos indíge
nas? Alguns mcce~sores do nobre ministro o teemjulgado 
inutil; e entretanto porque se não revoga? 

o Sn. FERREIUA PENNA :-O governo está autorisado. 
o SR. D. MANOEL :-O governo não necessita de auto

risação para revogar o decreto. 
E' um decreto que só tem por fim augmentar o numero 

dos figurinos de farda no paiz. Uma nomeação de director 
importa. o mesmo que uma farda bord~cla_ e as hon.ras de 
1Jrigade1ro. Acabe o governo com essa unsa? (apoz~dos), 
e cuide de promover a catechese por me1os ma1l> se
''Uros e serios. Eu tenho ainda que dizer sobre este ponto 
~ sobre outros de que não me occupei na 13 discuss:\o; 
mus são 2 1/2 hoJ·;~s .e os poucos scnhor~s que ?lc ou
vemeslàode certo lat1gados: não devo, po1s, contwuar a 
ubusar de sua paciencia. Pel~ que to~a ao S:. ministro do 
imperio, peço-lhe que se resigne a V!r aqu1 :unda alguns 
dias. 

O SR. SERGIO DE 1\IA.CEDO : -Estou ás suas ordens. 
O Sn. D. MANOEL:- A's minhas ordens não está; 

com muito prazer rcceb~rei e executarei as de V. Ex. 
Se eu voltar á li'ÍIJUnn, espero que o Sr. ministro do im

pcrio me não censure por exercer um direito .... 
O SR. SERGIO DE MACEDO:- Não censuro. 
O SR. D. 1\L\.NOEL:- .... que me dá o logar que occu

po nesta casa. Naq estou disposto a considerar esse loga.r 
como uma sinecura; tenho procurado estudar as ncccssi
d,ldes do paiz e indagar os meios de satisfaze.Jas. E' uma 
divida que ~ontrahi com os m~ns constituintes; é um de
ver que me 1mpuz desde que tive assento na representação 
nacional,e não tenho poup.ado esforços para paga-la e curo-
~~. .. 

A discussão ficou adia ela por não haver cnsa para se votar 
O Sr. ministro do imperio retirou-se com as mesmas 

formalidades com que tinha sido recebido. 
O SR. PRESIDENTE deu para ordem do dia seguinte: 
Ultima discussão do parecer da commisãe de consti

tuiç.1o, lido nn sessão de 6 de junho ultimo, sobre a nova 
eleição de eleitores especiaes de senadores a que se pro
cedeu em :dgumas parochias da província de Minas; 

aa discussão da proposição da camara dos deputados, 
~utorisando o governo para jubilar o Dr. Joaquim Fran
cisco de Faria, prol'esso1· vitalício de theologia dogma
tica no scminario episcop:ü de Olinda, com o ordenado 
Je :t:oooa; 

E continuaç:lo d<lS discussões :1diadas. 
Levantou-se a sessão ás 2 horas e 25 minutos da tarde. 

~~~§ão eun ~ d.e j~dbo. 
l'RESIDENCIA DO SR. l\UNOEL IG N ACIO CA Y AL€ANTI 

DE LACEI\ DA. 

Lida a acta da anterior, foi approvada. · 

EXPBDIENTE. 
0 SR. 3° SECRETARIO lt•u 

Um officio do 1° secretario da camara dos deputados 
acompanhando as duas seguintes proposiçõe$ : 

« A assembléa geral resolve : 

« Art. 1.° Fica approvada a aposentadoria concedida ao 
desembargador Francisco Gonçalves Martins, por decreto 
de 6 de setembro do anoo passudo, com as honras de mi
nistro do supremo tribun<.l de justiça c ordenado corres
pondente ao tempo que tiver servido. 

« Art. 2.o Ficão revogudas as disposições em contràrio. 
« Paço da camara dos deputados, em 1 de junho de 

1859.- Conde de Baependy, presidente.-Francisco Xavier 
Paes Barreto, 1° secretario.- Antonio Pereira Pinto, 2o se
cretario. • 

« A assemLléa geral legislativa resolve: · 

« Art. 1.0 E' approvada a pensão annual de 2iOS con
cedida por decreto de 8 de janeiro Jo corrente anno a D. 
florinda Themira Jacques Ourique. 

« Art. 2. 0 A ag1·aciada perceberá a sua pensão desde ·a 
data do referido decreto. 

• Art. 3.° Ficào revogadas as disposições cm contr:>.rio. 
• Paço da camara dos deputados, 1 de julho de 1859. 

- Conde de Baependy, presidente. - Ftancisco Xavier 
Paes Barreto, 1° secretario.- Antonio Pereira Pinto, 2o se
cretario. • 

Farão a imprimir no jornal qtte publica os trabalhos do 
~enaclo. - · 

Um requerimento da directoria do Banco Commercial e \ 
Agrícola, representando contra o projecto de lei apresen- \ 
tado na camara dos deputados pelo ministro dos nego- ) 
cios da fazenda na sc~são de ·15 do mez passado· so· p 
bre os bancos de emissão.-A' commissão de fazenda. / 

/ O SR. 2" SECRETARIO leu o segainte parecer~ voto se- ,_ 
pamdo: 

"A commissão de constituição examinou o projecto apre
sentado pelo Sr. senaJor Pimenta Bucno, que tem por fim 
regular os direitos provenientes da residencia, de que trata 
o art. Go § 1° da constituwão. 

«A falta de regulação d~sta ma teria tem dado logar a rc~ 
pctidasreclamações das legações estrangeira~, e a cooflictos, 
principalmente por occasiil.o da arrecadação Je heranças. 
Uma soluç:io sobre ella tem sido reclamada cm díiTerentes 
relatorios da repattição dos negocias estrangt!iros desde 
1847. Porquanto a circumstancia de ser o nascido no Brasil 
de pai estr~ngciro, que não resic.le por serviço de sua na
ção, brasiltiro pela nossa .co~stituição, e a_o mesmo tempo 
considerado pelas suas le1s c1dadào do p;nz ao qual per~ 
tlmce o pai, abre, durante a minoridade do individuo, 
um coo flicto perenne, sempre renascente em cada caso espe
cial que se :~presenta, e o qual sómentc pode ter uma das 
duas soluções seguinl.cs: ou a re~ogaçào ~elas nações es
trangeirus das suas ICJs, que cons1derão o hlho do seu na
cional nascido cm paiz (IStrangeiro seu nacional lambem, 
ou as providencias do projecto em questão, o ~u.al remo1:e 
a difficuldade, sem todavia declarar não brasileiro o nas~ 
c ido no nrasil de pai estrangeiro, resguardando pelo con
trario o seu direito. 

"O conllicto entre duas nacionalidades, uma provinda do 
togar do nascimento e outra transmittida peloJlai, não po
dendo ninguem ser simultaneamente cidadão e dous pái
zes,· só mente póde ser resolvida por vontade daquelle a 
quem as duas nnções concedem o direito de cidadão; op
tando por umo, perde o direito de ser cidadão de outra. 

Sumumo.- E~petliente.-r.epre.çenLção do Banco Com
mercial e A gricola.-f>m·ecer da commissao de constituição 
e voto separado <lo Sr. marque:: de Olinda.- Ordem do 
dia.-Appl'Ovaçào elo parecer da commissao de constitui
çrio sobre alguns eleitores especiaes de senadores da pro· 
vincia de J1linas.-Jubilação do Dr. Joaquim Francisco de 
Faria.-Propo3ição sobre o monte- pio dos officiaes da al'
macla. ObservaçõP.s do Sr. visconde de Albuquerque. 
Passagem em ta c 2n e desta para a 3a discussclo.-Conti
nnaçfio da discussão do orçamento geml elo imperio para 
o e:ccrcii:io de 1859 a 1860. Discurso do Sr. visconde de 
,lfúuquerque. 
A's 10 horas c 50 minuto~ da manhã o Sr. prcsiJcntc 

abriu a sessão com 30 St·s. senadores. 

• Fôra um absurdo suppor que os direitos de cidadão de 
um paiz podem ser impostos pela força a alguem que 
quer ser e tem direito de ser cid:1dão de outra. 

• Nossa constituição repelle esse absurdo, porque por 
ella todo o brasileiro, ainda que não seja lílho ,de estra~
gPiJ·o, póde naturalisar-se em outro paiz; e pode,. ncCl
tando delle empresa, pensão o.u condecor~ç~o sem hcença 
do imperador, deixar de ser cidadllo brasllcJro. 

4 
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• Mas aquclla vontade c opção sei mente pó de ser manifes
tada legal c efl'ectivamente quando o individuo chega á 
maioridade • 

em certos casos as irmãs S'lltciras dos officiacs da arma" 
da teem ~ireito ao socccorro do monte-pio, com o parecer 
da commtssão de fazenda. . • 

• Emq11anto é mcnor,não tem direitos. politicos,nã? póde 
pronunciar-se sobre clles para os prefertr ou renunc~ar. 

• Chegada a maioridade, desapparcce a difliculdatle, não 
púJe haver conllicto, porque a vontade se declara e a op-

O Sn. YISCONDE DE ALilUQUERQUE : -Sr. presidente, 
o muito respeito que tributo â commissão que deu este 
parecer e a tenclencia que tenho p:~ra votar contra túdo 
que seja augmento de despcza tinhão feito com .que eu 
estivesse muito disposto a votar a r~vor do parecer da 
commissão e n:to desse nenhuma attenção aos uocu. 
mento> com que foi instruída a pretenção que deu ori. 
gem á pi'Oposiç;lo da cmmr 1. dos deputados. l\Ias as 
discussões havidas ultimamente vierão-me fazer mudar 
inteiramente de parecer. · 

ção tem .l?gar. . . . . 
• A SUJetção cm tudo da condtção cml do pat e do filho 

a regras difi'erentes é por outro lado um elemento o~ios? 
de contlicto, de desgosto e de desordem no estado de famt
lia, estauo que a legislação deve primeiro que tudo rcs-
FJeitar. . 

• Cumpre não separar a condição do filho da do pai que 
o procreou, que o alimenta, que o veste, que o educa e 
em tudo o govema cmqu:mto dura o p:J.trio poder. 

• Uma solução das dtiiicultlades praticas que se apresen
sontão, a qua! consis~isse em d~clarar não brasil7iro o nas
cido no Brastl de p:n cstrangeuo que não rcsi?e por se.r
viço de sua nação, importaria a alteração do artigo consti
tucional e a violação do direito que elle confere de ser 
brasileiro. 

• Não procede assim o projecto. Nilo offendc, antes con
serva esse direito. Regulando durante a minoridade q_un_nto 
a direitos meramente civis sómentc, contém-se nos lumtc~ 
de legislação regulamentar. 

• A comn1i'são,rcstr·ingindo-se a estas geraes e breves rc· 
Jlex.ões, julga pref~t~ivcl deixar. para a d.iscus~ã~ o seu 
desenvolvimento e o exame nuutlo das dtspostçues do 
projecto, ao qual d:í desde já em geral o seu assentimen~o, 
e entende que deve entrar na ordem do dia para ser dis
cutido. 

• Paço do senado, to de julho de 1859.- Visconde de 
Unlgztay.- Visconde de Sapucahy. • 

/ "Não posso concorJa1· no projet:to,porgue este fe1·e uma 
disposiç~o clara e t~rminantc da constiturç~o. ~ão é só a 
eonstitutção do lirastl a que consagra a nacwnaltdade pelo 
Jogar do nascimento. · 

«A Inglaterrn, os Estados~ Unidos da America e out;os 
pa,izes da Europa e da Amenca proclamão o me~mo prm
cipio. E nesses paizes não apparccem esses conthctos que 
o parecer receia. · . 

• Se aos preceitos da constituição njuntarmos a constde
ração de que a doutrina. do projecto vai csta~elecer uma 
popula.ção de cstrangwos d?nLJ·o do Dr:lSll ,_ não por 
transm1gração, mas por nasCimento, populaçao que se 

. to'rnará numerosa . pelos mes~ :ls nasctJ?e~tos, d.ev~mos 
concluir que o pro.JCC!O ~ã_o so é con~r~rw a co!1stttUJção, 
como tambem é preJudtctal á adtmmstração wterna do 
paiz.-Dlarquez de Olinda. • 

.
/ Foi a imprimir o p:uecer e o voto separado com ores-

pectivo projecto. 
Comparecêrão no decurso da sessão mais G Srs. se

nadores. 
ORDEM DO DIA. 

ELEITúRllS ESPECIAES DE SENADORES DA PROVINCIA 
DE MINAS.. 

Entrou cm ultima discussão, e foi npprovado sem de
bate, o parecer da com missão de constituição sobre a nova 
eleição de eleitores especiaes de senadores a que se pro
cedeu cm diversas parochias da província de 1\Iinas
Geraes. 

JUBILAÇÃO DO DR. JOAQUUI FRANCISCO DE FARIA. 

'feve Jogar a 3a discussão, c foi nclla approvada sem im
pugnação, para subirá snncç;'ío imperial, a proposiç~o ~a 
eamara dos deputatlos autortsando o governo para. JU.b~
lar o Dt·. Joaquim Francisco de Faria, professor VItahcio 
de theologia dogmatica do seminario episcopal de Olinda, 
com o ordenado de 1:0oog. 

nrO:";TE·l110 DOS OFFICIAES DA AR~IADA. 

Continuou a ia discussão, adiada n:t sessão antecedeu
tr.1 tb proposição da sobrcdila camara deçlarando q11e 

PeLt discussão eu vim ao conhcéimento de que a mecli
Ja proposta pel::t camara dos deputados é um deferimento 
justo; e, ainda que me inclinasse mais a accusar o ministro 
que não se dignou fazer justiça a esta parte; digo, ainda 
que eu preferisse isto e que esteja hoje com muita venta~ 
de d~ accusar aos ministros, limitar·me-hei a dar o meU 
voto para que passe a proposição. ·. 

Não estamos mais cm tempo de condcscendencias. E' 
preciso que a camara dos dcputaclos se possua de suas 
attribuiçõcs, que clla accuse os ministros que o merece· 
rem, e nós furemos o nosso dever. 

Pois, Sr. p··esidente, uma lei antiga, que tem já sido exe
cutada e cumprida pelo thesouJ·o, viu-se entendida de uma 
nutra fórma? Como é que a um mini~tro occorreu a idéa 
de dar-lhe uma intclligencia em contral'io e julgar isto de 
sua attribuiçáo? 

Senhores, pelo q•re estou vendo é neccssario acabarmos 
com as leis. Pelo geito que as nossas cousas levão, estou 
persuadido que a lei nunca existe. Que os empregados 
publicos nunca devem ser desculpados ee seus erros, 
esta é a lei que existe; mas a responsabilidade é cousa 
antiquaria que já passou. O erilp.regado publico faz o qu~ 
que1·, principiando pelos mesmos ministros; e as camaras, 
cm lagar de fazerem o seu dever, deixão simplesmente pas
sar esta lei e dão a interpretação no sentido opposto ao 
que o ministro fez. Não vumos em bom caminho; isto n:ío 
póde marchar assim ; se querem marchar assim, é pre
ciso confessar que a lei de responsabilidade em geral 
não cxist~ e que todo o funccionario puulico. pút!e fazçr 
o que qutzer e lhe parecer. · r:· 

Ha muito, Sr. presidente, que cu ouço dizer que o 
juiz entende a lei como bem lhe parece e que o ministro 
dá a lei a sua intclligencia ; assim então as leis são cles
neccssarias. Vê-se tnmi.Jem nos tribunaes a mesma cousa: 
o mesmo negocio deciditlo por uma relação de um modo · 
e por outra de outJ o m0do; decide-se l10je de uma fórma 
c depois de outra, c tuclo semper bene. Eu entendia que 
uma lei tinha sempre uma intelligencia e que não se 
podi.:t dar-lhe outr·a; que havia direito de duvidar da 
intclligencia da lei, mas que esse direito esta>a pela 
constituição delinido e regulado. Quando ha duvida na 
intelligencia, é preciso que a lei tenha uma interpretação, 
e o interpretador das leis é o poder legislativo. 

Eu não contesto que uma lei possa ser executada diH'e· 
rentemente; mas o que d.iz a constituição neste caso é que 
a lei precisa ser interprefada. Porém quando um ministro, 
um juir, entende a lei a seu bel-prazer, como lhe parece, 
entã'o é preciso acabarmos com ella. No poder judiciaria 
existe o direito de entenuer e executar, mas não o de in-
terpretar a lei. · 

Este direito não compete ao governo, e sim á camara 
dos Srs. deputados; e deve-se chamar á responsabi!id(lde 
os juizes que procederem desta fórma, exorbitando de 
suas attribuições. 

Para que vem aqui Lambem esta questão d~ orph:m1~
de? De que serve lembrar-me de que o pa1 de f<tnuha 
que educou sett lilho, que empregou todos os esforços, 
applicou todos os meios para a educação ue seu filho, que 
tem de ser o abrigo de suas irmãs, de suas filhas ; e que 
se esse filho, tendo direito ao monte pio, morrer não 
será o abrigo da irmã, competindo-lhes cntt·etanto o di
reito que elle tinha quaodo se dedicou ltquella profissão? 
De que servirá saber-se que foi debaixo destes auspícios, 
dC'Sl:l intenção, q•1c a lei foi cstabclccidu? 
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Embora cllc tivesse pai; mas o 'pai tinha npplicado to
dos os seus meios para educar o filho, afim de ser o abrigo 
de suas irmãs; e como é que.morrendo este se lhes ha de 
negar o soccorro do .monte-pio, só mente por ter ainda pai 
vivo ? De qu~ serve ~sto, se~hores? . . . . 

A questão c questao de let. Como Cot entenrhda esta le1 
por mais de meio sccu!o? Quem é que deu direito ao mi
nistro para .tra.çar a lei á SU<J. vontade~ Essa é que 'é a 
quc;tão pl'tnClpal. 

Deus permitta que a camara dos deputados se recorde 
dos meios mais eflicnzcs para chamar o executo r da lei aos 
seus deveres! !\Ias como por ora não farão estes meios 
ainda apresentados, nfto Lenho outra cousa a fazer senão 
annuír c votor pela resolução. Nesta resolução não ha 
f:lvor. Se os princípios de economia, a que muito me de
clico pl'esentem~nte, porquc supponh~ que nunca meu 
p::tiz careceu ma1s de urna severa ccon01ma do que agora; se 
os princi,rios,. digo, c~ igissem que se tiras~e est<l direito ao 
monte-pw, cu votarta ele accordo com ISto; mas mesmo 
que isto se fizesse ser~a pará os que para ~ futuro en
trassem para o monte-pto, e não para os que uvesscm este 
direito já adquirido. Este é um direito proprio, fundado em 
uma lei. 

Estou persuadido que o tnl zelo do thesouro faz des
confiar muito do proprio tl1esouro. E não sei se era aqui 
lo"'ar de contar alguma cousa, dizer qual é o seu estado; 
m~s hei de dize-lo depois aos memLros da commissão; 
será em outra occasiào mais appropt·iada. 

Por ora, Sr. pcsidentc, eu nà.o posso deixar de reconhe
cer justica em quem a tem, não posso deixar de reco
nhecer qÚe a lei foi illimitada e que essa pessoa a quem 
se faltou com a cxccuç~1o da lei não só tinha direito á 
quantia reconhecida na mesma lei, mas tambem que o 
tem de~de o tempo em que fallecêra seu irmão. 

Deus queira que o tbcsouro dê esta mesma interpreta
ção á lei! Eu n:'io sei Cl\mO se póde ajuizar cm contrario. 
Este argumento foi.:.me olferecido por um proprio membro 
da com missão ; e cu entendo que a condescendencia cm 
semelhantes actos não faz senão sancci .. mnr muitos outros 
que porventura tenhão sido praticados analogamente. 

Eu voto pela resolução. 
EncerraJa a discussão, passou a proposição para a 23 

discussão, na qual entrou logo, c della sem deliatc para 
a 3·1• 

ORÇA~IENTO PARA O EXERCICIO DE i859"A 1860. 
Achando·sc na ante- camara Ó Sr. ministro dos negocias 

do imperio, forão sorteados para a deputação que tinha 
de o receber os Srs. Alencar, Baptista de Oliveira e Sou
za Ramos. 

Sendo introduzido o Sr. ministro com as formalidades 
do cstylo, tomou assento na mesa; e proseguiu a discussão, 
adiada na ultimn sessão, do art. 2.0 da prorolta do poder 
executivo e seus paragraphos, com as respectivas emendas 
da camara dos deputados, da commissão de fazenda do 
senado c do Sr. viscontle de Itaborahy, fixando a despeza 
e orçanrlo n receita geral do imperio para o exercício de 
1859 a 1.860. 

0 Sn. YISCONDE DE ALBUQUETIQ1JE: -Sr. presiden
te, desejo ser breve; não sei, porém, se o labyrintho cm 
que vou entrar m'o permittirá. 

ConHrmo ainda a opinião q~::.e emitti aqui na ia discus
s:1o: pouco tenho a esperar dl votnç:lo desta lei, pois de
pende sua execução inteiramente da disposição cm .que se 
achar o ministro de bem ou mal servir o seu paiz. 

Ila muito que tenho presentimentos de que as nossas 
rendas não cheg:i.o para nossas despezas; hoje vejo já o go
verno. declara· lo; mas vejo o governo bordejando, segundo 
a,phrase de um antigo parlamentar: ora diz que quer econo
mia, o1·a ''ola por despezas inteiJ·amcnle desnecessarias; 
não sei como isto se pócle entender I 

Se eu tivesse a prctençt!o de regular os orçnmentos que 
d.evião reger os nossos exercícios, diria que era necessa
l'lo extremarmos as despezas annuas daquellus q11e são vo
tada~, se não permanentemente, ao menos por um longo 
tempo. Por muitos annos tenho aqui ouvido fallar cm gran-
1lcs sobras, cm muitos meios, c temos votaclo despczas a 

esmo, e eu sempre recciando o paradeiro que isto teria. 
Despczas se votárão autorisadas para serem levadas a cf
feito por operações de credito, m~s estas operações não se 
fiz.erão, e essns despezas sahirão da receita ordinaria. 

Eu ainda ha pouco dissc que tinha um facto arelatnr 
acerca ?a marcha do thesouro publico; nfio careço, porém, de 
o refenr para demonstrar a nenhuma fé que nclle tenho : 
uma pe~~:na attenção ~os orçamentos. comprova a mi
n!Ja. opun~o: pod;;m d1zer o que qUJzerem,. eu sempre 
dJrct-duYJdo; ass1m como sempre duvidei dns grandes 
sobras! .... 

Concedemos subvenções ás estrndas de ferro; o. que 
são ~s~as subvenções? Porventura são uma despeza de 
exerc1~10 estas suuvcnçõe~; não sllo um cmprestimo, não é 
um ndwn~amento que nos fazemos a uma companhia, 
para depots sermos emoolsados? Não. sabemos que as des
pezas que se faz~m com essas cmprezas são um pouco 
avultadas, e que Isto não é um objecto OJ'(linado ? ••• 
Como queremos comprchender essas despezas na conta 
annua. e confun~í-las c::>m despezps correntes? Não podem 
ellas vir preJurltcar outras de maiOr necessidade? ... Por
que, pois, nãocxu·cmamos estas e outras dcspczas, làzenclo 
uma operação de credito destinada especialmente a este 
fim? .... 

O Sn. DANTAS dá um nparte. 
0 Sn. VISCO~DE DE ALBUQUERQUE~· (dirigindo-se ao 

St·. Dant :s) :-Note Y. Ex. que, se na o extremarmos essas 
dcspezas, ha de faltar-nos o pão quotidiano. A casa sabe· 
c o publtco nüo ignora que eu não concorri para essas es
u·at.las de ferro ; pelo contrario, agourei talvez menos do 
que tem acontecido, não sei se como botocudo ou como 
patriota _ardente; o que é verdade é que este patriota ar
dente nao concorreu p~ra ns desgraças de seu paiz em 
todo o tempo que tem ttdo as redeas do governo. 

O governo estft no seu direito ; o governo é abso~uto, e 
cmqu:J.Dto não ttvcrmos uma camara que se enuncte con
~t·a esse absolutismo nada teremos feito, porque ninguem 
tgnora que o orçamento é a vontade do governo. Essas 
dcspezas qu~ se tecm ~le faz~r co~ melhoramentos que 
teem de realtzar-se no futuro Justo e que venhão a recahir 
tambem sobre os vindouros; é justo que paguem aquellcs 
que teem de gozar ...... 

U:\1 SR. SENADOR: -Se taes vindouros existirem. 
O SR. VISCONDE DE Ar.nUQUERQUE :-Vamos ao orça-

mento em discussão. · 
Sr. presidente, principiei a ler o rehtorio do nobre mi

nistro do imperio, e ahi achei uma verba consignada a hos
pitaes. 

O que é isto de hospitacs? Isto nunca encontrei em rela· 
torios antigos. Senhores, já não h a C'asa de l\Iiscricordia: é 
nccessarío crear uma repartição publica com seus compe
tentes director, vice-dircctor, offlciaes-maiores, agentes, 
porteiros, etc. ; é ucccssario que as camaras se occupem 
com hospitaes! Ora .... não é debalde que eu disse outr'ora 
que nós nos transformavamos em gatos pingados. (niso.) 
Apresenta·SC aqui p ministro e diz-nos : (( I )tO é para ue
neficencia publica • ; e dahi a pouco quer mais isto, quer 
mais aqui!lo, e às duas por tres o Sr. ministro apresenta 
no orçamento uma verba sobre este assumpto,. e nós somos 
obrigados a attendermos a essa verba, de maneira que 
aquillo que propriam~mte pertence a ho~nens ca:itloso~ e 
no que o governo nao tem senão uma mgerenc1a mu1L0 
indirecta •..• 

O Sn. DANTAS:- São despezas que entrão em todos os 
orçamentos. 

0 Sn. VlSCONDE DE ALBUQUERQUE (dirigindo~se ao Sr. 
Dantas) :-Os hospitaes militares, sem duvida, pertencem 
ao governo. 

O SR. DA.NTAS :---Em todos os liospitaes o governo tem 
'ibgerencia .dir~cta,; veja V. gx_, o orçament? da Fra?ça: 
só nos cemtt~nos e que o governo não tem mgerenma. 

0 SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE:- Nos hospitaes de 
caridade publica o governo tem necessidade de liscalisal' 
para gue se não dê o facto de se desviarem as esmolas 
r>ara bns diversos, esta 6 a acçúo do governo .... 
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O SR. 11.\.:'i'TA s dá um apP.rtc. 
o SI·. p t ESIDE~Tll:- Peço 30 Sr. scnauor que não in

LCJ'I'Olllpa ao orador. 
O Sn. nsco~DE DE Ar.nuQUERQUE:- ••• c Deus nos 

livre que·o governo se meta nas instituições de caridade. 
Sr. presidentr., repito, nunca vi em orçamentos anterio

res e:scs hnspitaes. 

O Sn. DHíTAS: -Por iaso h:t tantos mendigos pelas 
ruas. 

tre Pernambuco c o Pará, c :qwoveilasscmos a correspon .• 
dencia pelos vúporcs inglezes c dispensassemos uma des
peza onerosissima com que náo podemos. E não podemos 
se~!JOres, porque nossas necessidades são maiores do, qu~. 
mULta gente presume; e note-se que, etnlJUanto nosfa~ 
zemos todos esses desperdícios, tlizcmos que não temos· 
dinheiro para contratai' homens para o ~~xct·cito. O exercito 

O SR. YISCONDE DE Ar.nuQUETIQ'UE: -Ora ha tantos 
mendigos pelas ruas! Permitta o nobre senador que eu 
diga que essa mendicidade nenhuma relação tem com os 
hospitac!'. 

é de' primeira necessidade na sociedade, e presumimos que 
podemos p:tssar sem e!! e, e que temos muito din!Jeiro para· 
<1pplicar a cousas que poth:riamos dispens<Jr; entretanto. 
cu dm110s cm toJos esses objectos de luxo, de grandez<t c 
generosidade, c esquecemo-nos intciranwnte da lavoura.· ~ 

Mas diz S. Ex. no seu relatorio: • A lavoura quer tres 
auxilios •, n:io sei se me lembrarei; • estradLs, facilidade 
de credito c .... • qual é o out1·o ? · 

Senhores, inventariemos as nossas cousas, se quizct·· 
mos fazer rm~amento regular; :diús nlio é orçamento, aliás 
é uma negligencia, aliás é uma il!us;to; parece que quere
mos cumpt·ir a constituição e não· fazemos outra cousa se
não i!!udi-la. Pe!.1 maneira com que se pretende votar o 
orçamento, muito bem disse o noure senado1· por Pernam
lJUco, ha despczas dl'signaJas que não são suUicienles; e 
essa incuria h a de nos trazer grandes perdas, grandes des
perdícios; é mister que nós attend.1mos para aquil!o que 
se deve, c !'azer aquel!as dcspczas que são ncccssarias; e 
cortemos aqucl!as que o não sá0, ou pelo menos não com
portão nossas circumstancias levai· a c!l'cito. Tod~s casas 
subvençõc!S não devem fazer parte do ot·çamcnto, reque
rem medidas diversas, requcl'Cm operações de credito, e 
nós não podemos Jispensar operações Je creJito; essas 
operações não se poderão realizar com proveito do paiz 
sem mostrarmos uma grande severidade nas nossas des· 
pezas, al~ús havemos J~ pJgar o duplo e o triplo daquil!o 
de que Ltvermos ncccssulade. 

Tendo fallado de suuvençücs, occorre-mc a su!Jvenção 
acerca dos corl'cios de vapor; o Sr. ministro diz que o 
governo tem tido tod..t. attenção, tem mandado fazer exa
mes, c cu digo, Sr. ministro, não é a primeira vez que o 
governo manda fazer exames, mas nesse exame é victima 
o ministro. E citarei um facto aqui, que peço seja at
tcndido do senado. 

0 SR. SERGio DE MACEDO (ministro do imperio) : -E 
braços. · . 

0 Sn. VISCON'DE DE A T.JlUQUERQUE:- a ..... e braços • ! 
bonito! b1·aços, facilidade dt: credito e estradas. Já Jamos 
começo ás estradas de vapor; mas esse começo de est1·a-
das por v~por em rclaç:lo át: nossas necessidades de com
municação pbde comparar-se a uma gota d'agua no ocea-
no: e como sua despeza assusta-nos, jü se disse qnc have. 
mOS de ir para as estradas de rodagem i OLtS, senhores, essas 
estradas de rorlngcm s;io L:'io baratas como se pensa? Consul. 
te-se essa sociedade Uni:io e Industria, e saibamos quanto 
importa essa estrada de rodagem entre Pcti'Opolis c Pe
dro do Rio, e quanto cu,tarú a sua conservação. Assim se 
fazem estradas, sem proporcionar os meios que temos para 
as fazer e attcndermos a quota com que para ellas devem 
concorrer as partes interessadas? 

Eu não sei se é exacta a pmposição que vou avançar :: 
-que as grandes despczas que temos fdto com estradas 
tecm sido mais proficuas a empreiteiros do que ao publico.' 
r\ão sei se será muito exacto isto, mas temos estradas 
para cmprriteiros c o paiz não as tem; portanto, esse me
lhoramento que temos eu pet(O licença parn protestar COO· 
tra el!e. O outro melhoramento é a faeili,Jade de credito: 
ha muito tempo que se falia nisso, a theoria de credito 
sempre vem escud~da com a protecção á lavoura, mas eu 
tenho por vcz~s sustentado nesta casa que ~ssa protecção 
tem-se tratluztdo em uma completa persegutçlio. 

Senhores, antes Ja indcpendenci~ q11em tinha proprie
dades tinha dinheiro, sobre cl!as faziáo-se as"hypothecas, 
eu sei de nruitas, e não me consta que se tizessem a mais 
de 5 °/0 , não só pela lei, porque a lei não permittia (a não 
ser nos contratos de risco marítimo) emprestimo de quan· 
tia alguma com maior o nus; mas eu sei que tio hão Jogar 
esses 'emprestimos, sem a protecç:1o que hoje se inculca: 
mas da maneira por q11e hoje se dá essa pt·otecção aos la-
vradores, eu a dispenso. · 

Houve tempo cm que, note bem V. Ex., na praça do 
eomme1·cio chovi<io representações flcerca dt~ auxilias a 
üancos de circulação, e cu dizia: • CuiLlurlo! Vede que os 
bancos que existem não estão pontuaes. • Fa!!ou-se que se 
nomearia uma commissão do senado e que cu seria mem
lJro; não recusei, mas não se nomeou; o governo nomeou 
essa commissão, e achárüo tudo liquido; mas alg,wm que 
se louvou nesses exames bem esmcrilhou posteriormente o 
negocio, e diz hoje que tudo não estava liquido, que o ne
gocio era como eu dizia; veja, pois, Sr .. ministro, onde vai 
caL ir. Nomc~lÍ as com missões que qu izerdcs, senhores, a 
nossa sociedade, a sociedade dü Rio de Janairo, está eiva· 
da de grandes vi cios ; nós só queremos a riqLteza, ni.lo nos 
importamos dos meios. (Apoiwlos.) Nossas rep3rtições re
querem a maio1' vigilancia; a camara cumpre! estabelecer 
inqueritoR. Qu:10do se tratou acerca desses correios a va
por do norte c sul, cu dizia que não podíamos fazer laes 
dcspezas e que Linha mos meios de evita.Jas; mas votou-se 
a su!Jvenção, as despczas fizerão-se, e hoje se diz que é 
·pouco, c o Sr. ministro cstú fazendo inqueritos. Deus 
queira que desses inqueritos não resulte aggravarem-sc 
ainda mais despezas superiores n nossos meios, com o fim 
de arrumarem-se afilhados nas dircctoi'Ías das repartições, 
e os a(ilh:vlos nao se contcnt:to com 1, 2 ou 4.:000~, querem 
de 1.2 a 30:000~, de maneira q11e possa ser compensada a 
exiguidade de nossos subsídios. Não será isso, Sr. presi
dente? 

Falln-sc cm reforma de le! hypothecaria h a já cinco an· 
nos, apresentou-se um proJecto para essa reforma, e o 
nobre ministro da justiça neste anno ap1·esentou outro; 
o que é que h a de passar? é uma historia muito com
prida. Quet·-se discutir as ordenações do reino, a idéa me 
parece simples, um arti3o ou dous, mnis isto não é senão 
para entreter o tempo e para i!ludir o· paiz· com essas 
promessas. 

Vamos a proposi~ão rlo nobre ministro sobre os melho
ramentos da Iavoura; não acredito cm nenhum dos dous 
já mencionados; vamos ao .terceiro, que são os braços •. 

Senhores, não lemos prcci$fio desses correios a vapor; 
não temos precisão, porque nrto t.emos meios para isso. 
Os vapores inglezes tocao nas pl'ovincias de Pernambuco 
nté o l\io de Jancil'o, e daqui seguem até o R.io da Prata; 
as communicaeGes scrião demoradas sórnente entt·e o Pará 
e Maranlifio; temos uma por1;ão de vapores do governo, 
não direi considera vel, mas não Lemos menos de 20 va
pores nacionacs; estamos cm plena paz, c, mesmo quando 
não cstivessemos, não sei que inconveniente havia de que 
esses vapores do governo. lizcsscm a corrcspondencia cn-

Qucrerft o nobre ministro reviver 0s braços africanos~ 
Essa é a phrnze dos africanistas. Ellcs respondem sempre não 
h a braços para a lavoura: bem, faltão os braços; e V. Ex. 
já deu allenç:lo ao que se pr<~tica entre nós no recruta
mento? Vamos a ver, meta a mão na sua consciencia. Fal
tão-nos braços, e cu digo que não nos faltáo, logo qo.e nos 
proponhamos a remediar com os que temos em casrt, 
com os de nossa propria gente, que não lm t:lo pouca. 

Poderíamos ser mais ricos se tivessem os . mais gcntr, 
mas havemos de mandar buscar os homens que a Europa 
não quer? Esses vêm incommodar·nos, vêm nos affligir; 
faiUio-nos os UJ'aços, c qual ser!t a raz:1o? Nrto será pt!lo 
vicioso processo Jo recrutamento 'l Antigamente não se fa· 
zia tanto sentir essa falta proveniente da forma com que 
se pratica o rccrumento, porque contava-se com os escra-

• 
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I vos que rotcavão. n~ssos campo~, c. po~co· nos- importa- O Sn. VJSC0:'1DE DE AL1WQUERQUil :-Pois havemos de 
vamos que os brasileiros se dú~sem a vagaLunJagem. ter a paga de lULio Isto. S:\o as maiorias que fazem tudo· 

, Hoje o~ brasileir~s .não tecm l.icença de lavrar a terra, ninguem mais, e não se pôde com ellas. ' 
porque la está o nuntstro a ped1r tantos homens, e quer 0 Sn D l TA . N d 1 • fi · 
Jepoi.s mais c mais; os pr~sidentes das provincias cocar- · 'N s ·- o tempo as e el~ões az1a conta. 
reglio aos chef .. s de po!icta1 ~stes aos ?elegados, q'!-e .não O S!t· VISCONDE DE ALllUQUERQUE :-Senhores, as se-
teem outrl le1 senão o ad.utt'IO. lia le1, mas o arb1tr1o é cr~tanas de estado teem andado sempre em movimento, cm 
quem reina, e então se atropella a todo o mundo que é reformas, c eu não sei a razão disto, nem que utilidade 
!Jrasildro, c assim ser brasileiro é já uma desaraça no seu temos tirado. 
Jla.íz; eis a -pr~tecção ~a lavoura, salvo se o no~re m~n~stro .E11 não vejo e~sns d!~cultlades e peço a quem quer ~ue 
quer introduztr os afrJC:-tnos, porque se o nobre mimstro sep gue tenha Sido mm1strol que me conteste a opimão 
está convencido dt! que faltão braços á lavoura ha de dar queja uma vez emi<fti de que era maisfacil dirigir seis pastas 
aluum remedio. A leva de gente para o exercito é inJis- do que uma, e tambem a vantagem que havena de redu~ 
Jl:nsavel, porque, como já disse, o exercito é uma das pri· zir o numero das secn~tarias de estado. Para que dividir 
meiras necess11lades do paiz; mas porque não havemos as. secretarias, senhores? flrouvera a Deus que se suppri
de contl'iuuir todos, segundo estabelece a constituição, na mtssem algumas. Eu já disse tambeJD aqui que convmha 
proporção de nossos haveres? supprimir as secretarias àa guerra e marinha; e estou 

Porque have~os a rretexto .de recr~tamen~o excluir ainda na mesma opini~o. _ 
11ossos conCIJadaos da ltvre appltcação à tndustna, atacar A~uns homens de estado entre nós, talvez reconhe
sua segurança individual, sem distincção de estado, de ida, cendo o embaraço rJessa multidão de ministros para o 
de, de itloneidarle e de fortuna? Porque sob o mesmo exercício das attribuiçõcs do poder executivo, lembrárão :1. 
prdcxto consentimos a. autoridade com a vara alçada para nec~ss~dad~ de um pl'esidente do conselho, c essa entidade 
fazer quanta prepotencia ha neste munrlo, c não ha exem- admtmstrabva appa.receu~ sem que bem se conheça (pelo 
plo de que a\guma tenha sido responsal.lilisad.~? ll_lenos quanto a mim) quaes são suas attribuições. Se o pre-

Essa é a protecção q•1c se dá a um povo, assim é que stdl!nte do conselho resume o pensamento administrativo, 
se reconhece que temos neeessidade de braços. Eu não ell presumo que essa attributção domina sobre todos os
posso ve_ncer essa ardencia que sinto; mas, cu peço a outros ministros; e então mQ.ito receio de que as suscepti
cada um dos membros desta casa que veja o que se passa bilidades do nosso amor proprio muito venhão embaraçar 
no seu circulo, no seu domicilio, e conteste esta propo- o e~ercicio das attríbuições do poder executivo, ou que 
sição. sejão essas mesmas attribuições desempenhadas por pes
. .Oiz-se que a lei é antiga ; a lei antiga dava preferencia soas não muito habilitadas para tão importante emprego. 

aos vadios; mas quem é o juiz que classifica os vadios? O Assim, eu me inclino antes para o menor numero de se.:. 
couigo criminal estabeleceu penas para os vadios, as leis cretarias de estado, pois presumo que quanto maior fór 
teem regulado o processo para essa natureza de crime; mas o numero de ministros mais difficuldades se encontrarão 
no proc~sso do recrutamento o vadio é quem a autoridade na acção do poder exec11tivo. 
quer; querendo e lia, diz logo: • Você é um vad o •, e isto sem Direi· agora duas palavras acerca do conselho de estado, 
nenhuma outra fôrma de processo. cuja instituição sempre me pareceu mui proficua á admi-

Se S. Ex. dest!ja bem servil· ~o paiz e attender ás suas nistração, pois é iaduuitavcl que esse conselho (salv:i a 
vt>rdadciras necessidades, eu peço toda a sua attenç:to sobre excepção de quem agora falia) compGe-se de muitas capa
o recrutamento, para que se revogue o que actu:1lmente cidades. Acontece, porém, Sr. presidente, que em certas 
se prattca a este respeito; e estou persuadido de que por épot.:as esse conselho se torna quasi uma sinecura: e nem 
este meio havemos de ter braços para a lavoura. Se quer eu pretendo culpar por isto um ministro, cujas attribuíçoes 
punir os vadios, e-u tambem o quero, porém h a de ser pro- são muitas vezes estorvadas por occupações diversas. Eu 
cessando os na iOrma das leis. Mas, se está á espera que entendo que, se o conselho de estado tivesse sua secre.:. 
venhão os estrangeiros para fazerem a nossa riq.ueza, como taria especial, e que se um dos ministros de estado fosse 
disse outr'ora, está bem servido ... póde esperar bem. e:{clusivamente o presiuente das secções de que se com-

Ora agora, Sr. presidente~ pcrmitta-mc V. Ex. qtle eu põe o mesmo conselho, muito ganharia a puolica admi
lance os olhos sobre algumas verbasdo orç:tmento a res- nistração; e que essa pequena alteração no regimento 4o 
peito das quaes tenho de fazer algumas observações. conselho de estado não traria grande despeza. : 

Eu não dír ci uma palavra sobre os paragraphos relativos Não vejo, porém, que a secretaria (lo imperio careça divi-
ú secretaria, gabinete imperial c conselho de estado, com dir-se. Os dilferentes objectos que lhe estão subordinados 
que se faz estas despezas (indicando o orçamel).to), isto é, estão classificados em repartições, cada uma das quaes tem 
11ào as que aqui estáo, porque as secretarias forão refor- seus chefes, c o ministro póde fazer com que cada um 
1nadas. desses chefes tenha conhecimento dos negocios que por 

Mas forão refo rmada's com 0 fim de melhorar a marcha e!la correm e resolver sobre elles em conferenci~ .e audicn
da administração; e entretanto cu queria que houvesse cta dos mesmos· ~he~es. Eu não me acho .habt)1tado para 
:.tlgum ... jezliceiro, é a palavra que agora me occorrc, que ~on~1ecer o quantttatlVo da despeza, não se1 se e pouca ou 
fosse ver o que ahi se pass~ e dissesse al"urna ..:ousa. 0 caso mmta a que se faz no estado de desordem em que as 
senhores não está em ter-se mais o~ menos homens. ~ cousas estão. Estou persuadido que se ha de gastar muito 
mal tem ~aizes profundas nas nossas repartições, tem ca;ei- dinheiro, e se ha de ser mal s,crvtdo, e eu .não s~i mesmo 
ra ele barro, relevem-me a expressão, é necessario arrancar se est3s reformas das secretanas se· poJem julgar ,lá appro~ 
a caveira p:lr.:t então haver alg.!1ma esperança. Estas secre- vadas~ eu não as .approvo, p~rque :rs reformas entre nós 
tarias ora recebem os emolumentos, ora os entreglio ao sempre trazem rnawr~s CO!flphcações. . . . 
thesouro, porqt1e os seus emolumentos já forão recebidos 1\Ias,. vamos ás prcs1denc1as d.~s provmcws, que foi U~il 
no thcsouro, e depois ordenou-se que fossem outra vez da.s ~atare~ razões por que pedl a p~lavra~ Eu não f:)Zla 
~cceuidos nas secretarias i mas saiba -se que as partes sof- tenção de faltar,. es.w va nesse r,ropostto; mas a attençao 
irem· muito com isto, porque qnam\o os emolumentos q11e tenho dado a dtscussão aqut. e da camara ~os d.eputa
':on~tiluem renda dos ofi1Ciaes de secretaria o' trabalilo é dos fizer.'i~-me mudar de. proposito; vamos drs.cutir bem 
rnais perfeito e mais expedito do que quando esses em o- essa matena, porque a dtscussão se~pre apr~ve1ta alg~~a 
Jumentos yã_o Pílra 0 tbesouro. ··· cousa ; C(Uanto ~ vota~lo, n:lo é m;us que dtzer ao rmnts-

0 s D • ·-A · d • · . . tro: « V. EX:. pode fa~er o. que qutzer. • . . 
• _!t· .-lNTAS. _ p01n o, não set que convemenCJa - Vamos portanto dtscu~1r. ao menos re"tstro as mmhas 

acharao em manda-los para o tbesouro. opiniões~ ' ' 0 
• 

· O SR. YlSCONDE DE ALBUQUERQUE:- V. Ex. não sabe? _ Sr. presidente não peço ao Sr. ministro que me respon
(par~ o ~1·. Danras) não snbe as ~ossas cousas como se fa- da arrora, mas peço-lhe que se leml.lre do estado dessas 
7;~m r. ÁJll>t:lo-se do~s ou trcs xn}cressados, e, empenho admi~istrações provinciacs, e que procure meios para as 
d.1qu1, empenho dalh e empenho d <lCOia, a cousa passa. poder confiar a homens capazes de preenche-las pois eu 

O Sa. DA~TA$:-E' vcrdad~. v,ejo que h a ~c ser muito difficil a S. Ex.. cnco~tr::~r tacs 
5 
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homens que qucil'ão bem servir no paiz, que se animem a Vamos ainda :is proviucias. Sr. presidente, as província~ 
metter a mão na combuca (riso); é mais diflicil do que sup- c~cvcn1-n?s merecer muita attenção. Algumas vezes tenho 
JlOe-se,. ltdO as diSCUSSões da .camara dos deputados, e tenho visto 

o Sn. CANSA.Ns1o DE SINmnu' : _A })Oiado. os discuJ:sos acerca dos nego cios da n!hia i vC'jo as corres. 
pondeuc1as que upparccem, c náo se1 se essas cor.rcspon~ 

O Sn. YISCO:SDE DE ALllUQUEllQUE:- lia províncias dencias·cstão debaixo da ulçadJ da policia. . . . . 
cm que se torna alguma cousa cmuaraçaàa a administra- Eu não sei se est<1o ou nào, nem o quero saber; mas é 
ção, e onde está esse mal? certo que estas cor1 esponrlenci:;s no exterior e no interior 

O Sn. CANSANSÃO DE S!NUIBU':- Está na falta da or- fazem-nos muito mal, senhores, c eu não sei o que faz 0 
sanisaç:to das administrações provinciacs. . govern? j o govcrnoo pal:cce q~e tem m~do I Na prOI'Íncia 

OS ) da Balua, sem que InJUI'lC a nmgt1em, c onde aiJundão ·as 
· n. YISCONDll DE ALnUQUERQUE (elevando a VOZ :- intcJJigcncias de nosso paiz; esses IJahianos illustrados 

Esta na falta da respons~biliuadc. Sl! queremos fazer algu- tcem tido .scmprcac<;.ão nos altos empregos do-estado, tanto 
ma cousa, rcsponsabiliscmos os cmp1 eg~tdos puu!icos; e!U- na sua como cm outras pro·:íncias; clles l'uzcm conslantc
prcg~dos puLJicos sem rcsponsalJilidade é uma :marchw, mente p~rt~ do miuister·io; como, pois, ten1 chegado a 
e pewr qu~: um governo :tLsoluto. sua provmcra ao estado que se desci'Cvc? Como, pois,::nl!o 
. Vamos ,ás PI'Csidencias, a essas assemLléas provinciaes ; se empl'nlJ:1o esses brasileiros i !lustrados cm rcmo~·cr os 

SJm, tratemos dessas cousas· cu sou enthusiasta das assem· emb:~raços que porventura cxistfio ·actualmente. cm sua 
hléas provinciaes ·, m:ts, se~l10rcs, cada um no que lhe o o provmcw, n ponto de se tornar tào difficil ·a prcsidencia 
~O~l~etc. O que é um presidente de prO\'Íncia? Não é um délla ? Eu não sei como é isto: o que é verdade é que 
mdlVlduo rcsponsavel? Executa-se porventura alguma cou n~o serei c~ paz de cousa alguma; mas, se V. Ex. (para o Sr. 
sanas .P1'ovincias_ que não sl·ja Ol'denada pelo presidente? ministro do impcrio) me nomeasse pi'Csidenle da província 
O presidente não é o executor das leis, quer gm·ars, quer da Bahia, cu não aceitava. Não sei o que quer dizer o. pro
provinciacs 1 n~o é n 1mcado pelo governo geral? não é ccdimento da assembléa provincial d,t Dahia cm relaçüo 
rcsponsavcl perante um triLunal da administração nacio- aoexerc_ici? das allf'iuuiçocs do poder executivo na mcs·· 
na\~ Como se deixa então impune um presidente que se ma provtnWI .... 
aLaix.a, que se arrasta, que se torna um.... O Sn. CANSANSÃO DE Snnmm•:- Apoiado. 

0 Sn. CANSANSIO DE Sl~llHlU':- Cap:tcho. 0 SR. 'i'ISCO!'i'DE DE ALilUQUE!lQUE:- .... díssipanl!ó ~ 
O Sn. YISCONDE DE AL!lUQUEnQur..:: - ... que se torna ao mesmo tcmp::J as rendas publicas c pedindo emprcs· 

um capaciJO das asscmiJJéas provlnciaes? O presidente que Limos! · · 
11ão cumpre as leis gcJ\tes, que consente que sejão oOcnJi- 1\lcus senhores, o presidente da p1·ovincia tem gráhM 
das por leis provinciacs, tsse presidente uíi.o é rcsponsavel? inlJucuci~ ~a eleição da asscmbléa provincial, c se nôs qui
l~u recommendo ao Sr. ministro a leitura de um artigo que zcrmos ocnamente estudar as necessidades do paiz e dellas 
~c tmnscr~vcu cm um jornal que se puulica nesta cónc, nos possuir(semser comardcncit~),modemdamcntc, veremos 
julgo que chamado Correio da Tarde; essa transcripção é de que ha dous males que cumpre urgentemente remover: 
Cormenin, refere· se ella a um dialogo entre um ma ire c o primeiro, qnc n~o seja poli.tico _o juiz (apoiadus) i,, o se-· ., 
nm membro do consell10 do-departamento: esse dialogo gundo, que o recrutamento scp lctLO por contrato; l:tçJ.,se· 
J)Ódc muito Lem ser applicaclo a um presidente de pro isto, senhores, cu vos peço. Quereis que Yos pec-a pelo · 
vincia c urn mem!Jro da assemb\é:l provincial, c mesmo a amor de ~cus? .•. Pc!o _amo1· de. l?eus ta.mbem ~os p~ço. · .. 
um ministro e um membro da nssemLléa geral. Peço a Como e que com jutzcs pnbttcos (lcJe a drscusstw dos 
S. Ex. que lei-a esse at'tigo, c npplique-o aos presidentes de i Ilustres habiJn os na cHmJ·a dos Ses. dcpul::tdos, e vereis se 
J)rovincia, appliquc-o mesmo a si cm relação ás tacs mnio- tenl10 razão) podemos ter um garante à segurança publica 
rias c minorias. c fi segurança individual? Com juiz que se apresenta pc-

Senhores, todos nós queremos ser bons moços (risadas), dindo 0 su~rt~gio de s_cus concid?d~os, c que assim qu:t~i 
queremos desfrutar a sociedade, e por tanto vi vão as maio- que negocia a absolvtçào do cnmmoso cóm o voto- poli
rias, e nada haja de sagrado. Não vejo r~ !lar senão cm , tico, onde vamos nós parar? O lJOmem rico pó de dispor 
politica d? oconciliaç~o, de modcraç<io, mas cu não vejo de seus cabedae: p:tra comprar Yotos, nisso não Ycjo 
senão polttJca de tnuçflo, porque o homem que não curn. grande mal. 
pre os seus deveres, que abandona os interesses do estado O a1ministrador, o politico, podem muitas vezes nomear 
de que é encarregado pat·a cuidar de seus interes~·cs par- ou demittir os empregados de sua conllança,suborJinando, 
ticulares, é mais que um coval·de, é um traidor; mas se il interesses politicas i ainda nisso não encontro gran
ncst.a expressão cu não quero cnroll·er cidadãos respeila- des prejuízos; mas 0 juiz que não tem arLitrio na admi· 
veis que te em occupado a administração do paiz, pois estou nisli'a~.ão da justiça, que deve npplicar a lei ao facto sem 
certo que conhecem as nossas necessidades, c CI'Cio que nenhuma reserva, sem nenhuma vacillaçno, este homem 
ainda não achárão opportunidade para i'Jzer attender a que a Lusa de sua posJção 6 um infanJC! E consentirmos 
essas necessidades, c não sei mesmo qu:mdo a acharão, tacs eleições? E' un1 crime, senhores! Os presidentes scriüo 
par:i que cada um possa cumprir 0 seu dever. mais respeitados, c a applicação aos trabalhos admi-'' 

nistrativos far-sc-hia com muito mais facilidade, não 
(lia um aparte.) hnvcríáo esses patrona tos de especulações, c nem o 
Se ainda h a c1sa c se quer votar, cu cedo da palavra. dinheiro seria o arLitro da justiça no paiz e o unico ob

jecto de respeito entre os seus habitantes. Essa incompa-' 
O Sn. YISCONDE DE SAPUCAIIY:- Hoje não se vota; tiLilidade dos juizes politicas era o que cu esperava do 

j:l não ha numero. goYcrno; se o governo isso não llzcr, cu duvido que haja 
. O Sn VISCONDE DE AL:CUQUJIRQUE :-Eu disse o anno um ],omcm consdencioso que queira ser presidcnte.àa 

passado que dava os meus ag!'aJecimcntos aos cmp.l-_ província da Dahia, a menos que os illustrados Lahii!nos 
tadorcs. não se compenetrem das necessidades de seu paiz, e não 

Sim, senhores, c não sei se o noLre ;ninistro estava procurem os remedias qu·e devem ser apphcados c os 
comprchendido no numero ddlcs ; poJ'tanto, não faz mal appliqucm convenientemente. E cu appello para os amigos 
nenhum que a asscmLiéa não lenha feito n:tdn; talvez ainda d1s instituições, para aquclles que querem o livre '<lesem
faça alguma cousa, p:1rque nossa constituiçrto deu-nos os penLo das assemLléas provinciacs, para que desviem esse 
meios de viver; c, aind1 quando nada l'aça a assemLié:t mal. 
geral, o que cu queria ltcje era Yet' responsabilisad.:Js os Scn\wres, n~o rcccicmos cstcn,lcr a mfio :i candaclc 
ministrüs, porque cu pr.!sumo que o maior bras.'\ o do p~Liica; é isto mais nolJI'('!, mais honroso, do que a prosti
minisu·o é a rcsponsaiJitidJde. E' como cu po3so compre- tuir;ão; c, se o futuro do hOmem de estado cm no;s) paiz 
)lcndcr.suus altas allriuuiçõcs; venha, portanto, a rcspon- é a miscria, cumpre resicrnarmo-nos à nossa sorte, com· 
sauilidadc, que é, como j:í disse, o seu maior brasão, pensada por amLiç.aes nolJres: c eis porque não considero 
porque é o que lhe ba de dar força, porque a rcsponsa- estadistas aqllelles que, m:Jl pagos pelo estado c sempre ror 
bilid:~tlc não tr.m moJo dl~ múorias. este empregados, acab:1o sua vitlit. na OJmlencia. · 



SESSÃO. EM 2 LE JULHO. 21 

Um presidente de provinci:t que desempenha rigorosa· O Sa. YISCONDE DE AtnUQUEltQUE :-Perdoe-me V. Ex. 
mente sua missão não é eom 20, ao ou 100:000~ que se o Sn. l'RES_I?E:STE: -Avança~ taes prorosições, que 
lhe paga;. porém é necessario que não s.e lhe pague adian· envolvem man1lesta censura ás dehucraçócs do senado, é 
tatlo. Mas antes ~e tudo o.g?~erno dev!~ ~er tratado com estar completamente fóra da ordem. .. . 
c~ ecialidade da wcompatd.H!Jdatle dos Jutzcs. · 
·~cnhores, alei do o1·çamenlo pó de não ser votada, como O Sn.. YISCONOE DE AtnUQUE11.QUE:- Ent1io V. Ex. 

tc~llO manifcstado muitas vezes, pois a coóstituiçào esta· não admitte que façamos um1 censura a nós mesmos? 
];cJcce que as conu·ilJU!çõ~s continuão cmquanto.não fo· O Sn. PRESIDÉNTR :-Censuras ás deliberações do sena
rem revogadas ou subsL1tmJ.as por outras, tuas a unmora- do n~nhum de seus membros póJc fazer, porque 0 prohiLe 
lida di! publica ~ão _póJc co~llinuar; um gove1~no sem ati- o rcgtmento; c mesmo cm termos comedidos não é licito 
ministração de J usttça não c governo; c a naçao sem esse r~llar contra ellas senão na occasiáo de propor-se a. sua 
prcJicaJo é 'um covil de salteadores ! 1·cvogação; mas o nobre visconde não está propondo re-

Passarei a outras verbas em discussão. . vagações,· cstil censurando dcci~ões. · · 
.., Faculdades de diteito c de wcdicina.-Scnhores, a const1- o SR. YISCOXDE DE ALBUQUERQUE:_ Estou fa!Jando 

tuiçao garante grat~íta a in>trucç~o ~rimaria, c no entanto contm uma lei ~a oc.;asião cm que clla se está fazendo.' 
o que quere!DOS n~s? Fazer sau!Os a cu_sta do estado. Os 
sauios, malditos seJ:to cllcs, para não d1zc.r outra cousa. O Sn. PllESIDENTE:- Está taxando de despropositas as 
Que necessidade ha de prover tantos pro!cssores de alta votações que tccm havitlo. · 
instrucção, conr tão g1·ande dispc!)dio publico 1 9 governo O Sn. VISCONDE DE AJ.nUQUF.RQUE:- Eu digo, senha
não poderia esperar um pouco? Ntto, não podia esperar, res, que.mullo mal estaremos uós se tivermos a desgraça 
1,0rq ue quer repartir a fatia com os alilhados; eis aqui cm de precisar de tropa; não que a pouca que temos 
que dão nossas reformas! seja destituída de Lravura, mas cu não a vejo; e 

o SR. Jonm :.-:-A constituição tambem falla cm uni- e&peramos para q.uando tivermos necessidade, e então 
,·ersidades. havemos de aga1·rar 1 pois os brasileiros são para ser agar-

0 sn. nsco~DE DE ALBUQUERQUE :-Pois pague quem rados para o exercito. Entretanto h a dinheiro para os tb.c:t
quizer ser sabio; e não se sobrccarreg11e assim a despeza tros, 10·000~ a um, 20:000~ a outro, para cntt·etcr os ama-· 
do orçamento. Sim, são os sabias, os sabias da es- dol·cs, c as provincins lambem querem seus theatros, e 
criptura. depois hospitacs, subsidiados, etc., c tu·do isso quando não 

Sr. presidente, vemos a comitiva que faz parte dos temos dinheiro i ha utn estropiado, um aleijado, um cego, 
rheatros; essas cantoras, esses dansarinos c outras pcrso- crccm-sc os competentes institutos com solemnídadc, c a 
na~ens que não podemos passar sem ellas. . respectiva consignação no orçamento. 

~ Estou vcnJo chamarem-me Lotocudo; mas cu ·digo: 
(Cruzão-se diversos apartes.) sou _IJotocudo- _e tudo o mais que quizerdcs; e viJs o que 
O SR. YISCONDE DE ALllUQUERQUE (dirigindo-se ao Sr. sereis 1 Não sct. 

barão de. Quarnhim);- Eu _re?pcito muito ao Sr. marqu~z . \'amos á civi!isação. Eu respeito c desejo o progresso; 
de Olinda como um br~1slleH'O que . hom·a ao seu pa!z mas, scnl10rcs, desejo o progresso cm termos; pr10wiro o 
(apoiados), mas nem por 1s~o o det:.:a!'la de. ccnsur~r .se ti- nccessario, primeü·o o pa.iz, a segurança de todos os ci. 
,·esse razão para isso. Le.le as lcg1slaç.Ocs p1·ovmc1aes c dadãos, o desenvolvimento da industria c da riqueza; c 
vereis que a nossa mania é thean·os e .beneüc~ncia; to~os depois então venhào esses luxos; vcjão no· nosso or,;a
uós· s9mos ~madures d~~ artes e plulantro[~I?O_s, porem menta a despeza. que se faz com objectos que se podem 
mora!tsados e que eu duv1d,> que scpmos. (Dmgmdo-sc ao denominar de luxo, vcjão tudo isto q11e aqui está, vão ver 
Sr. ministro do impcrio.) Lê.l V. Ex. as legislações das .as· estes estabelecimentos, c ajuízem. I' o r philantropia que· 
scmbléas proviociaes, c verá que não ba um canto no 1m- remos hospitaes, c liospitaes de luxo; ha museus, insti
perio no qual se n.io. queil·a l-tzer um hospital e contrat~r tu to vaccinico; h a muito.s cousas; c, entretanto, nosso 
cantores. Todo o mundo quer ter thcatro~, quer ouvir povo esta morrendo ahi nas províncias de bexigas ; cu 
cantar, c no entanto para muitos essas melodias produ· chamo a isto a vcrl>a do pmto-medicato ; sã.o as cstra
zcm o mesmo clfdto de um carro a chiar! das de· l'o::rro que hão de da1· para tudo isto, outros di·· 

Nós quercn1os ter instituto de su1·dos·mudos, cc~os e zem que ha de ser a liberdade do credito; vamos muito 
aleijados com a vet·ba competente no orçamento, sem !altar bem. . 
o clpcllã~ c o medico-, o sai.Jio da cscriptura. Tomem bem Ycm depois a Yerln Commissão de cngenheil·os, c córta:se 
senlldJ nas p:~lavras do doudo ou do ardcute patriota (como fóra. Onde estão esses engenheiros? São alguns pelotiquci
quizcrcm) que nunca poz fogo ao seu paiz (apoiados); mas ros?(Riso.) E' alguma cousa de que não se precise? E man· 
que os moderados c os mansinhos o te em fcit? .(apoia~os). damos vir engenheiros d'..t Europa! 11l'ecisa-se muito de en
Estou i'it!lando· na minha terra; os meus pll11Ctos me JUI- genheiros; c engenheiro não é só quem aprende na 
~arão. academia, é necessario errar para saber, nào se sabe se:n 
~ Senhores, cu tenho uma desconfiança: alguns políticos errar; é necessario, pois, haver a maior attcnçáo p:~rapu
ou cstàdistas , quando q11ercm fu~r ut?a opcra~ão d~ ni-los quando cllcs di!linquircm, e premia· los quando se 
credito ínculcào-se como tendo mutlo d10hC1ro; tslo c sahirem item. Diga, Sr. ministro, é preciso ou não essa 
muito ~om; mas quando se reconhecer a realidade, qual verLa da commiss:J.o de engenheiros? · 
será o nosso credito? Que estarlistas são estes? Scn.horcs, O SR.. SERGIO DE ~IA. CEDO: - Ila muitos engenheiros 
o Ycrdadciro credito é a Yerrlade, c melhor será csíorçar- emprcgo.dos pelo governo. · · . 
mo·nos para sermos melhores. (Pausa.) . 

Senhores, nós devemos supprimír a verba que ~~z rcs~ ·O SR. nsco~DE DE AtllUQUERQUE :-Ila de mais 1 
]\cito ao aux.ilio de theutros. Esses amadores c cltlell~ntt O Sn:. SEitG·IO DE MACEDO:- Não, senhor. 
~c poderiflo entreter, durante a no ire, em cur~os publlcos O SR. YIS'CONDE DE ALBUQUERQUE:- Eu peÇo . que 
de historia, de IJcllas·artes, dl! scicncias phystcas cm ~c,us fique a commissão de engenheiros; ja qlle vai a verba do 
diversos ramos; lw cxplicaJ.ores c rcpetitlorc~ dessa scten· proto-madicato. .. 
c ia, •que potli:lo mui to bem entreter a esses cidadãos, du· · Aqui cst:io ''crbas que fazem lembrar-me d1 conta .dos 
rantc a noite, sem grande despcza; porém nós não que- alfaiates: (lt!). 
remos s,,uer U..l sciencia; o qu! nos convem é o theatro •. c Chama-se a isso ércdito plra dcspczas ~oJcfil~idas;c n.ão 
as. cantoras, que ''~m "anlwr não sei fJU:ll!tos contos de !'C IS será para despezas secretas? MclllOr scl'la d~stgnar assim 
mensalmente. Onde t;~mos dinheiro r>ara tanto? Não temos d' l · · essa vcrbJ, O .sovemo f•11:n .desse 10 letra? que qu1zer; 
dinhcil'o para .contratarmos sollL.Hlos, para termos um esse é 0 orç.amcnto J.os numstros de Sandw1ch. 
(;xcrcito,.e Lemos para paaar artistas de luxo c educar tan· . . . 
tos sabios. Nós temos vot~do por quanto desp1·oposito ha! Correw geral.- Não. se appllca ~oda a allenção ao pro-

O Sn. l'IIESJDENTE: _ o uoure visconde não pó de sol- grcsso de seu cst~IJelcc.tmcnto: guetxa~ appare~em cm todos 
tar proposições desta ordem; _n:lo lhe ·é licito dizer que o os a~9ulos do .tm.pmo accrc~ d.as .. u'l'egulaml.td~s 1;s~~ 
mt:.do tem vola'Jo Ll~sproposttos! .. , JCpatliÇi'íO, c ;.unrl,\ h a t•ouco csc1 cuií.o ·n\C da prom1c .• 1 de 
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1\linas pcdindo·me que respon[ksse segurando a carta, 
pois de outra maneil·a a .carta se perderia: eis os nossos 
progressos, scjilo ~lles attrib~idos aos empregados ou a 
quaesquer outras ctrcumstanctas. · 

Repm·tição gera~ das terras publrcas, 700:000~.- Eu voto 
contra esta verba, nem podia deixar de faze-lo, pois te· 
nho visto realizadas as minhas previsões enunciadas na 
discussão dessa famosa lei das terras, sendo por isso então 
denominado inimigo d~. civilisação e do pro~resso da ri
queza no meu paiz; po1s, senho!·es, fação a despeza com 
·OS· lucros, c para não estar aqu1 a emen.uar, fico contente 
em ''otar contra. 

Catechese e civilisaçáo dos índios, 60·000~. -E' pena 
que seja só 60:000~, mas quem sabe se não é ella exces
siva cm comparação á maneira pot· que se applica! Não 
tenho duvida de votar por esta verba. 

Colonias militares.- Voto; sou. até grande enthusiasta 
das coloni3s militares, Jisongeio-me de que fui quem as 
propuz,saiba o nobre ministro, mas a minha proposta ficou 
.de lado, meu plano não é aquel1c, mas é uma despeza util 
e productiva. Ah! se S. Ex. concol'resse para que aquelles 
soldados que tivesse~ a~abaJo seu tempo fossem residir 
em colonias na pr.ovmcta do Grão-Pará , onde se lhes 
dessem commodos alojamentos c terrenos proprios á cul
tur.a, creio que havia de ser um Lom serviço. 

0 Sn. SERGIO DE M,~CEDO :- lb isto. 

0 Sn VISCONDE Dli; ALBUQUEnQUE :-lia? bem. 

Archivo publico.- E' um estabelecimento donde se po-
deria tirar grande partido, e é verba que eu admitto. As 
eventuacs devem ficar. E o que devo eu dizer sobre as 
eventuaes? .Os ministros não gastão o que querem, o que 
lhes parece? alguem lhes toma conta se gastão ou se não 
gastão? · 

Minhas c0nsideraçõcs principaes slio, pois, acerca das 
presidencias de província, sobre as assembléas provinciacs, 
sobre nossas instituições que perigão. O logar de presi
dente de província não é inferior ao do ministro de estado, 
e quem sabe se elle pó de fazer iguaes serviços, ou ainda 
maiores em certos e determinados casos ; o ministro faz 
muito bons serviços, os presidentes de província podem 
tambcm faze-los, c é talvez quem pôde mais auxiliar ao 
ministro de estado. 'Eu queria fallar sobre isto, queria 
ehamar a attenção do governo sobre a província da Bahia, 
e nada disse acerca de outras províncias e nem mesmo da 
minha, onde confesso que não sei se teria muita cousa a 
dizer. Tambem est!t lá uma interinidade, e ahi ha algum 
segredo. 

0 Sll.. SERGIO DE nfACEDO: -Está muito bem precn· 
chid:~. 

o SR. ·viscoNDE DE Ar;nuqunnQun :-Mas é interino, e 
está fazendo o que não pode, note V. Ex. 

Portanto, senl10res, fazer o menor dispendio que for pos
~iYcl, extremar essas subvenções ou despezasde longo tem 
J>O das outras dcspezas annuas, dar o verdadeiro balan· 
<;() para conhecer a receita e a dcspeza real, seria da 
:maior utilidade para nos habilitar a importantes operações 
de credito no interior e fóra do paiz, e a que porventura 
tenhamos necessidade tle recorrer: isto, porém, náo se po
derá praticar com vantagem, se a mais severa ecoqomia 
não fôr attenditia na applicaç;lo das rendas do estado. 

Eu já estou velho, c quanào me recordo do espaço que 
tenho corrido, digo: oh 1 não me restará muito tempo para 
me applicar ao serviço do meu paiz: meio seculo tenho ap· 
plicado a esse serviço, e talvez seja tempo de mitigar essa 
ardcncia que me attribue o Sr. ministro em suas palavras, 
ardencia que nunca pôz fogo a casa alguma. Não se affiija 
S. Ex. com o prolongamento do debate, não presuma 
S. Ex. que, não lazendo nada nas camaras, não tem feito 
cousa alguma, porque lá está o poder executivo que não 
eslá e~.clusivamente _dependente do pqder legislativo; n~o 
se :~fiiiJa com oppos1çOcs, 

Eu não sei de que partido sou, se da manyerona, se do 
alectim: S. Ex. suue que eu o respeito muito, e creio que. 
não soltei expressão al3uma que o pud~::sse oJTenuer· ; mas , 
permilla que não me poupe ao contingente que. presumo 
exigir de mim o meu paiz: é indi!fereflte a votação,· Sr .. 
presidcn'te ; a discussão é de grande alcance, e por isso é 
que pedi a palavra. 

A discussão ficou adiada por não haver casa para se 
votar. 

O Sr. ministro do imp~rio retirou-se com as mesma· 
formalidades con1 que Linha sido reccllido. · 

o SR. l'llESIDENTE Jeu para ordem do dia da sessão se:. 
p~W: . . 

1.• e 2a discussão da proposiçfio da camara dos deputados, 
approvando a pensão :wnual de 600~ concedida ao conego 
João Baptista de figueiredo; 

Continuação da 1 a discussão da proposição da cama.ra 
dos deputados, concedendo ce1'las isenções á estrada de 
ferro provincial entre as citla les do Hecife e Oiinda, e es
tendendo-as a outras emprezas projectadas, com o•parec.er· 
das commissões reunid.1s de emprezas privilcgialtas e de 
fazenda; · 

E continuação da diseussão aJiada. 
Levantou-se a sessão á 1 hora e 20 minutos da tarde. 

_-t.eta ele 4 de julho. 

PRESIDENCIA DO SR. liiANOEL IGX.:\,ClO CAVAT.CA.NTI . 

DE J.,ACERD,\.. 

A's 11 horas d:~ manhã feita a chamada, achárão-se pre
sentes 29 Srs. senadores, f.,!Lando com causa os Srs. l'tiuniz 
ba_rão de Pínrlaré, Gonçal~cs Martins, Paula Pessoa, fer~ 
rctra Penna, Wanderley, Vwnna, fern}ln•lcs Toaes, Mafra, 
e Souza e 1\Iello, e sem ella os St·s. Ferraz, uarão de Ari· 
to nina, oarão de Quarahim, barão de Suassuna, · Souzà 
Franco, Carneiro de Campos, Sol.lza Queiroz, Paula Al
buquerque, Miraf!da, Pimenta Bueno, Alencar, Nabuco, 
marquez de Abrantes, visconde de Albuqqerque, viséonde 
da Boa-Vista, visconde de Jequitinhonha e visconde de 
l'rtJguay. 

O Sn. PRESIDElHE declarou que nilo podia haver sessão 
por falta de numero para form.ar casa, e convidou os Srs, 
senadores presentes p:~ra trabrdharem nas commisslies, 

Aet1\ de 5 de j uU.D.o. 

I'J!J~jl:DE:SC.A DO SR. 1\IANORL IGNAClO CAVALCA.NTI .. 

DE LACERDA. 

A.'s 1 t horas da manhã, feita a chamada, achárão-se pre
sentes 29 Srs. senadores, faltando com causa os Srs. :Mu
niz, .barão de 1\luritiba, b_al'ão do Pindaré, Gonçalves 
Martms, Paqla Pessoa, Ferrcwa Penna, Wandcrley, Vian· 
na, fernandes Torres e Mafra, e sem ella os Srs. Ferra1, 
bar:>.~ de Suass!J,na, So~za Franco, Baptista de Oliveira, 
Candtdo Borges, Carne1ro de Campos, Souza Queiroz, 
Paula Albuquerque, Miranda, Pimenta Bueno, Silveira rla. 
Motta, Souza Ramos, marquez de Abrantes, visconde de 
Albuquerql).e, visconde da Boa Vista, visconde de J'!la
ranguape e visconde de Uru~llay. 

O Sft •. PRESIDENTE declaro~ que não pod:a l1aver ses· 
são por ialla de numero para lormar casa, e convidou aos 
Srs. senadores presentes para trabalharem l)as com· 
m~~~ .. 
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l'RESIDENCIA DO SR. DUNOEf. JGNAC!O CAYALCAN1'1 
D.F, LACEHDA. 

SumL\RIO.- Expediente.- Ül'dcm do dia.- Penscio ao 
cone(JD .forlo Baptista de Figueiredo. Di$curso do 81·. Sil
veira da J1loua. Adiamento.- Continuaçcio da discussão 
do art. 2° do orçamento. Discursos dos Sr·s. barâo de 
Quamhim c CansansriiJ úe Sinimb1i. Observaçâo rio S1'. 

marque: de Oli'1da. Encenamento da discussciO. Votaçclo. 

A's 10 Ü/~ h01as da manhã o SI':- presidente abriu a ses~ 
são com 30 Srs. sen:ulores. 

Lidas as àctas de 2, 4 c 5 do corrente mez, forão ap~ 
provadas. 

EXPEDIENTE. 

0 SR. 3° SECRETARIO leu 
Um aviso do ministerio dos negocias do impcrro, em 

resposta ao o !li cio do .scnriJo do 1 o do presente mcz, p:tr
ticipando que por avtso de 2 tlo mesmo mez se communi
cou ao ministro da fazenda haver o senado resolvido que a 
direcção do serviço concemcnte ao asseio do paço c con
scrvaç:io dos moveis, que estava em prlrtc a cargo dores~ 
peclivo porteiro e em parte do da secretaria, ticassc só
mente a cargo deste ultimo, abonando-se-lhe mensal
mente 25~.-Ficou o senado inteirado. 

Um oaicio do lo secretario da camara dos deputados, re
mettcnclo : 

i,o As seguintes emendas feitas e approvadas pela ca
mara uos deputados á propo8ta do poder. executivo que 
lixa as forças de mar para o anno linanceiro de 1860 a 
a 1861: 

~ A assemoléa geral decreta: 
« Art. 3.0 (Additivo) Fic:1 o governo autorisado desde 

já a cr.car mais uma companhia de im pcrtaes marinheiros 
na província de Matto·Grosso se assim julgar conveniente 
dando·lhc a organisação que for compatível com o scrviç~ 
especial a que é destinada esta força, não· excedendo, po· 
rém, o seu estado completo a 100 praças de prct. 

• O art. 3° da proposta passa a ser q.o, 

• Paço da camara dos deputados, cm 5 Je julho de 
1859.-Gonde de Baependy, presidente.- Francisco Xavia 
f'aes ~arreto, 1.o sccretario.-Antonio l'el'eira L'into, 2o se
cretariO. • 

2.0 A seguinte proposi~ão : 
• A assemL!éa geral resolve: 
~ Art. 'l,o E' o governo autorisado a reformar a tabclla 

das maiorias dos ol!iciacs combatentes da at·maua nacional, 
poucmlo excetlet' os ct·cditos votados até 100:000U. 

• Al't. '!.o Fi cão revogadas as disposições cm contrario. 
• Paço ua camara dos dcpÚtaclos, em 5 de julho de 

1.859.-:- Conde de lJaependy, presidente. - Pranc'iseo Xa· 
vier Paes Barreto, 1° secretario.- Antonio Pereira. Pinto, 
2° S!!crctario. • · 

Farão a ímprimit·, não esta Ii do j{t impressas. 
Comparccêr:lo no decurso da sessão mais 1.0 Srs. se· 

nador~s. 

ORDEJI DO DIA. 

Senhores, nesta proposit;fío se concede a approvação a 
I uma pensão concedida a um vigal'io por servicos pt·esta
c~os. no exerci cio do SC?- m.inisterio por mais úÔ 30 anilas. 
~re10 que e tal vez ? prttnwo c~so desta natureza q~te véut 
a casa, e como tal)ulgo convcntente' que não passe assim 
sem algumas observações, porque estou persuadido de 
qu~ elle abre um precedente ruinoso, que ha de pài' em 
mmlos embaraços o governo, c porque em·nosso paiz des~ 
gt·açadamcntc as má.s praticas pegão com muita facilidade. 
. Obscr~o, Sr. prestdente, que desde algum tempo se tern 
!ntroduztdo o abuso de commctter ao poder Jegi~lativo ob
JÇctos q11e são da mera competencia do poder adminis..:. 
trativo, já concedendo liccn,;as a empregados publicas 
pura Íl'cm viaj:.~r ft Europa á custa dos cofres publicas, e 
j{t tambcm dispensas a estudantes para se matricularem l'óra 
do tempo legal. 

Senhores, eu me fundo lambem nos principias do nosso 
direito p~Llico p~rn. protestar contra esta marcha que te
mos seguttlo, c que acabo t.le·censurar; porquanto as leis 
não são feitas pot• utilidade individual, e sim por utilidade 
publica e geral; e, assim, entendo que não devemos estar 
aqui feito procuradores de partes, para 1itzcr taes favores, 
conceder semelhantes dispensas, sem muito exame da ma
teria e sem as neccssarias informações. E' a razão por que 
me opponho a ~sta proposiçã.o. · . _ 

Lembro-me atnda, St·. presidente, que no primeiro :mno 
da minha entrada para esta casa contrariei todos os projec· 
tos desta natureza, e tive então o prazer de ser apoiado por 
muitos Srs. senadores que opina vão no mesmo sentido; 
Entretanto, vejo renovarem·se ainda hoje essas pretenções 
qu~ me. parecem verdadeiros abusos ; e ó sempre o. ?Cirp~ 
legtslattvo quem ha ·de cmegar com a respoosabtltd::~.ue 
delles, pois.é a elle f{Uese vem pedir a sua approvaçao. 

Ha, porém, ainlla uma .especie nova neste caeo com a 
crunl não posso concordar. Eu convenho que de•1ão set' 
concedid~s apos~nt~dorias a funccionarios pul!licos . que 
o mcreçao, e prmctpalmentc áqnelles que se mhn!nlittl~ 
rem no serviço publico; mas entendo ta miJem qtte estas 
aposentadorias devem ser reguladas por lei. Entretanto 
vejo. que se apresenta no senado um projecto approvanllo 
timà pensão concedida a um parocho por s·erviços ordiua~ 
rios; e istq será ccrtamcnt.c motivo para que outros pa~ 
rochos se apresente111 com tguacs prctenções. Senhores; se 
os parochos no cx.ercicío de suas funcções ficão impos
sibilitados de servir, uma lei deve regular a sua aposeu" 
t3dori:J, ncccssaria em taes circumstancias, tende em at .. 
ten,;ão que ninguem lhes póde tirnr o direito que .cllcs 
teem á sua congrua como beneficiados colladoi. ror·· 
tanto, se elles teem direito a isto faça-se uma lei desiguna. 
do-lhes os vencimentos, os casos eni que ellas devem ter 
logar e os bcnelicios ele que elles devem gozar; m:1:~ no 
projecto que está em discussão não se Jemooslra que 
haja agui motivo razoavel para fazer estas concessões ; 
e, ao contrario, julgo que será elle origem de perigosos 
e.xcmplos c de solicitações importunas ao poder l~gisli\· 
ttVO, 

ELt não pretendo contestar que este parocho mere~a o 
favor qLte se lhe quer conceder, cnmqt.tanto conlteça mui
tos outros que se achão cm identic.ts circUmstaucias o 
qne todavia não tcem merecido do governo a mesma Le· 
nevol:Jocia, apczar de o haverem requerido. 

O Sn. VASCO~CEtLOS: -Pe~o a palavra. 
O Sn. Dus DE CARVALUO: -Conhece outros cegos 

como este? · 
PENSÃO AO CONEGO JOÃO B,\.l'TISTA DE FIGUEIREDO. 0 Sn. SlLVJliRA DA 1\IoTTA:- Sim, senhor, tambem 

. . • ccgo.s; c nt\o sómente cegos, mas com outros graves im· 
Entt·ou em ~a dtscussão a propostçao da camara dos ~c" .. pedimentos que os impossibilitfto de continuar no exercicio 

putados appt·ovando a pcnsl\o annual Jc 600U concedtda i.le suas funccões.e que Oti tomão merecedores deste rnes·· 
ao conego João Bapli$ta de rigueiredo. mo favor. ~ · 
. O Sn. SILVEllU DA MO'ITA:- Pedi a palavra, Sl'. prc· O Sn. DL~S DE CARYA~no:- Po·s se estão no mesmo 

stdentc, para dizer alguma cousa sobre este projecto cm caso tecm o mesmo dtretto. 
discus.são, cuja redac~:áo me fez cert~ impress~1o quando O Sn: ~ILVEIRA DA MoTTA:- Senl_10res, os viga~ios 
o ouvt ler, venJo que nclle se concedta um:i pensão a um Lcem dtrctto ás suas congruas, que mnguem lhes pode 
vigario, c porque eu, cm virtude de minltas molcstias e ue tirar, e n:lo sei que se Illes deva dar mais uma pensão. A. 
Mo ter por muitos dins comparecido nesta casa, nilo tinha cegueira é sem duvida um impedimento justo; mae h:t 
dudo muit(\ attcnçt\o as mutcrias qtte vinltao p:tra ordem outros ele n;io menor gravi(\aue. Conheço purochos, tanto 
llo di~. nrl minha província natal, cm Goyaz, como na minha pro-

Q 
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vincia de adopção, S. Paulo, que se acb1ío Lambem impe~ 
did6s, que estilo mesmo e~trevados, e que não s~~ mr.~os 
respeitav.eis nem menos dtgnos do que o pencwnar10. 
Estes parochos teem um exercício de 30 e mesmo di.' 50 
annos, e tcem-se inutílisado no exercício de suas funcções 
parochiaes; entretanto estes nada teem conseguid~. 

Eu atlmiuo que se concedào pensoes por servu;os ex 
traordinarios ou em remuner~ção de actos muito rclevau
tes, mas não por serviços ordinarios, como no cas~ de que 
se trata, c somente porque ~s parochos tenhii~ unpt:ill· 
mcntos para continuar a servir em suas respectrva~ paro·. 
chias. E' verdade tambem que o estado não deve detxar na 
indigencia as famílias dos seus servidores que o teuh.'lo 
merecido; mas penso que nenhum de~les casos se d.á na 
presente questão, e é, portanto, impossrvel que pela mmha 
parte consinta em uma tal thcoria de concessão de pcusries, 

Ora, senhores, eu creio tambem que este pa· o eh o não se 
acha em estado deindigencia: estar cego é oa verdade um 
grave impedimento; mas não é o mesmo qut! estar n:t 
necessidade de recel.ler umz, pensão do estado Portaut", 
como é que havemos de dar um~ pensão (J, 600~ a este 
vigario, s6mente peJa razão de estar cego? Não p~detá elle 
viver com os recursos da sua congrua, de que mnguem o 
poderá pr·ivat' ? Creio que sim. Náo está, por , ao desam
paro, e poderá talvez mesmo aintla excrcl!r al.,,tJ 1 •. fuoc
ções do seu ministerio ; entretanto que a~r.r.\k' que se 
achao entrevados, a alguns dos quaes já me :"I ' est~s 
cstao em um estado de verdadeira paralysaç:lJ de exerci· 
cio parochial. 

(O oradol" faz ainda aqui algumas outras consideraçõ~s 
em apoio de suas opiniões que não puc{erão Slfl de todo ouvt· 
'das, e depois conlimía : ) 

Não posso, portanto, Sr. presidente, votar pnr e< ti! pro· 
jccto. E' preciso que o corpo legislativo indag~e qu:tes dtlo 
os serviços prestados pelo agrac1ado e qual .a tmpOI:IaDt:l}t 
dcllc.:s. Nada de abusos, senhores; este projecto va1 abril 
uma portinha que depois se tornará um portão; e então 
aquel\es que tiverem l>ons protcctOI'es conseguirão tudo, 
entretanto que aquelles que não tiverem protecção. lri!u 
de ficar inteiramente abandonados, como Já tem aconte 
cido. Eu conheço, repilo, alguns parochos de mais de 80 
annos de idade que ainda estão exercer do as ·suas {une 
çõcs parochiaes c não gozão ~c pensões. . 

Observo taml>em, Sr. prestdente, que este proJecto, 
vindo da camara dos Srs. deputados, nào foi ainda visto 
c examinado por uma commissáo desta casa, o que me 
parece necassario: requeiro, pol'tanto, que elle seja remei 
tido a uma commissâo para que peça ao govclllu infor
mações so_b,·e os ser· viços pr·estados por este. p<ll o•:lw; e 
neste sentrdo vou mandar à mesa um requcnmeuto. 

Vciu á mesa e foi lido o seguinte 

das Alagóas, que occupou a attenção da casa na sessão de 
20 do mez passado. Disse clle que os nossos trabalhos ião. 
muito mal, que as nossas discussões levnvão muito má 
di,·ecção, que os ministros ~as tavão todo o tempo em jus
tiücarcm-se de suas incoherencias, em conciliarem as opi· 
n1õcs de hoje, no poder, com as de hontem, na opposíção, 
que de.~ta sorte nao se moralisava nossa população, que não 
se ensinava a respeitar o, princípios e que nâo se fazia gerar 
no espírito do po~·o a efficacia e crença das vantagens das 
nossas instituições. . 

O senado, Sr. prcsidentt>, deve estar agradcciuo por 
ter bgol'a um collega que lhe vt:nha eminar a não es· 
te1·ilisar o tempo, a regularisar as suas discussões, que, 
emlim, com seus discursos nos venha instruir c jUnta·· 
merlle mor .. lisar o povo e in!iltrar no seu cspidt..l o amor 
ás io~titui~ões. Porém, Sr. presiJentf', donde vêm as 
delongas que fheráo o ol.ljecto das queixas do nobre se·. 
nador? s.~rá porventura dos ministres, porque tratão de: 
defender-se? Mas logo que é feita a accusaçílo deve ser 
adrninida a ddcsa. Si! aos ministros, se fo.~z. culpa porque· 
tlles gaslão o tempo em defender-se, porque Mo se ha de .. 
lambem e principo.~lmenle fo.~zer culpa a esses que os poem·: 
nessa nece~~idatlc? Porque não se. h a de fazer culpa a· 
esses conctlwdores que a todo o Instante dcsenterrão o 
passado para atirar ao rosto dos seus adversarias ? Se ·se 
ex.al!linar as cousas com att~:nção, ha de ver-se que quem: 
mottva estas delongas é a opposição, assiin nesta,. comm 
na outra camara ; todos sabem o uçodarnento com que :( 
opposição pediu a discussão da lei sobre os bancos; toJos fe.: 
hao de lembrat' da solemnidade com que nesta casa o Sr.: 
marquez de Olinda instou com o ministerio para que hou-'· 
ve~se de resolver qua_nto antes essa ques~ão, para que não.: 
deuasse o povo na 111certcza de rnaterta tão grave até. o .. 
anno seguinte, como se dizia. A lei foi apresentada na 
camara dos deputados, e (!) que fez Jogo a opposição ? i 
Começou a propor questões Je ordem. e de adiamcnt.()' 
para as c~mrnissões; requerimentos que afinal teve de reti· · 
rar, moVIda da má impressão que esse pruce,limento havia 
causado sobre a opiniao pul.llica, c que só servia de desmo
ralisar asua causa. Ainda assim JescoLJrc-se nas ultimas di~- · 
cussões o ,Jesejo da opposiçt\o embaraçar a passagem dessa 
lei. Recordo-me de ler hoje no resumo do discurso. de um 
Sr. deputado que .hontem fali ou que elle propunha a deci
são de certas questões preliminare~,Jeix.ando entrever nisso 
mais um expediente de protelação. Nesta camara tem-se 
feito o mesmo. lia vinte e tantos dias que está cm discus
são o orça~1ento na parte relativa á repartição do imperio-. 
S~mpre fot estylo passar o orçamento sem f~llar-se em 1a 
dtscussão, e guardar se os debates para a 2a discussão ; 
mas este anno assim não aconteceu ; toda a opposição to· 
mou a palavra em 1a discussão e fallou muito, repetindo o 
que já havia dito na discussão da res\Josta à falia do throno. 
Vimos nessa occasião que até se l'al ava de relogio na mão. 

REQUERIMENTO. para se p~eencher o tempo que f~ltava; e, quanclo a disc)lS· 
• • 1 são parecta estar esgotada e que ta-se votar, um orador da 

• Rcquetro que s_e peção ao governo tnfo~tn:l 1(ncs sr.Lr:e opposição pedia de novo a palavl'a c r<'pelia essas h isto· 
a .natureza dos servtços prestados pelo agractatJ,,, c Jrp01s t•ietas tantas vezes ouvidas sobre o memorandum do Sr • 
.seja o proJecto remetlldo á comtnissão respectiva.- Sil Nabuco, sobre as molestias dos olhos do Sr. Euzebio so
veíra.da A~otta. • . bt•e a questão bancaria, para a qual havia lorrar a prop~sito 

Fo1 apo_tado e ficou au~ado p~r se a,char na nnlc cu.unra quanJo subiu s projecto ao exame do se~ ado. Dizia-se 
o Sr. mmtstro dos negocws do tmpcrto. . , que a opposição não fazia mais que pagar ao ministerio 

Forão sorteados para a deputa_ção que o dev1a I crcbcr na mesma moeda do anno passado; mas as circumstancia.s 
os Srs. visconde. de Itaborahy, vtsconuc dtl Sapuca:ty c varião muito. O anno passado é verdade que a opposi~ 
bat::í.o J.e 9ua.rahu~. . . . , ção d.iscuti~, mas questões graves. e de granue alcam:e, e 

Sendo tntroduwlo o Sr. mmtstro co~1 as for ll)ahdadcs não tmpedtu a passagem de proJecto algum do governo, 
do, estylo, tomou assento na mesa; e contmuou ~ d.'3Gll"3são, mcsn:o porque não os havia sobre~ mesa; não estava ainda 
adtad,ã na sess_ão de 2 deste mez, do art. 2° da proposta do em d1scussão o orçamento, e o umco projecto que se apre
podct· execultv~ e seus para_graph?s fixando a dc~p~za c sentou foi o de reforma judiciaria já nos ultimas dias de 
orçanJo a recetta. geral do uupeno para o exerclClo de scsslio. Presentemente que lei se trata de embaraçar 1 A 
1859 a 1860, com as respectivas emendas. lei do orçamento, lei vital, a qual só negi'lo as opposiçõcs 

extremas e desesperadas. 
ORÇAMENTO GER,lL DO UIPERIO PA~,\ O 

EXERCICIO DJl: 1859 a 1860. 

O SR. n.tnlo DE QuAtUUIJII:-Sr. presidente, teem-sc 
creado consultores ou antes monitores, como lhes thama 
o Sr. marquez de Olinda, em difl'crcntes repartições, só 
faltava uma dessas entidades no senado. Eu creio qae esta 
ncccasid.ade csl~ satisfeita pdo Sr, senador pela provincio. 

Admira que f Ç,a opposiçfio a essa lei o Sr. Souza Fr:tn· 
co, o proprio ministro da fazenda que a organisou I Não 
sei como S. Ex. possa justificar a contrauicção em que cahc 
de renegar a sua propria obra ! 

O Sn .. Souz.~ Fn,\NCO J;i um .lp;Htc. 
O Sn, URÃO DE QuAnAliLU :--Sr. prcsilcntc, eu nã() 
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• posso explicar o procedimento do Sr. senadur scnlio de 

uma maneira, e é que clle pensa que o ministerio cahe 
diante da questão dos bancos, e que o poder volta outra 
vez para suas mãos. 

0 Sn. SILVEIRA DA 1\IOTTA.: -Quem dera, ... 
~ 0 Sn. SOUZA FRANCO dá um aparte. 
J 0 SR. BARÃO DE QUARAUIM: -Eu sinto dizer gue 
~ s. EJ:.. não deve embalar-~e com essa esperançq. Não dei
~ xou ha pouco o po ler mui~o por sua vontade? Não atirou 
4! como uma carga pesada, so porque alguns dos seus collc-
1 gas ti verão dôr de cabeça ou dór de estomago? 
!:, o poder ~ão póde pert~ncer áquelles que o considcrão 
llíi1 como um brmquedo de cnanças que se toma e larga quan
j@ do se quer; o poJer é daquelles que teem fé nelle, que 

sabem avaliar a sua importancia, que o tomão como uma 
missão, e não como uma carga, que se resignão a todos os 
soll'rimcntos, a todos os insultos, por amor do bem publico; 
0 poder não é para aquelles que preferem as suas.com
modidades particulares aos interesses publicos. Em quanto, 
pois, existir sebre o espírito publico essa impressão dcsfa· 
voravel que causou a dcmisstlo brusca e sem motivo do 
ministcrio passado, eu creio que o Sr·. Souza Franco não 

" deve lisongear-se de tão depressa torna-lo a assumir. i Sr. presidente, nós estamos cm uma crise que não 
,. é só financeira, é tambem politica. Não é possível que 

.J continue e~ te estado de incerteza em que a. concilia-4 ção tem lançado todos os espíritos. A conciliação tem 
~ confundido tutlo, os homens c as cousas; não se sabe 

com quem vive, não se sabe para onde se vai, nem as 
esperanças que se pódc ter. Que utilidade tem produzido 
na pratica? Nós vemos que as províncias teem sido admi
nistradas com politicas dill'erentes. Em umas havia toleran
cia, em outras a reacção; exemplo desta ultima classe o 
Sr. Cansansão de Sinimbú no Rio-Grande do Sul e na pro
víncia da Bahia; o Sr. Doria no Rio-Grande do Norte ; o 
Sr. Carrão no Pará. Que conciliação é essa que exacerba 

.. 
i 

I 
os partidos e torna as suas discussões mais profundas 1 
que a todo o momento desenterra pó das lutas passadas 
para ntirar sobt·e a cabeça dos adversnrios? Consi<lerada 
Lambem cm abstracto,a conciliação não olfert!ce senão tris
tes rcsuitados, e isto se conhecerá por um ligeiro exame 
sobre os clTeitos de um gabinete organisado debaixo da 
Las e da conciliaç:io. U 111 m inisterio con"ciliador, para ter esse 
caracter, deve set' formado das intluencias das duas pnrcia
liJades <'fi que está dividido o paiz, isto é, de homens que 
pertenç:io aos partidos conservador e liberal. O que se se-

'I 

a • 

• 

gue dahi '! Eu, por exemplo, apoio o ministerio porque vejo 
nelle amigos meus, e por essa mesma razão outro não o 
apoiaria; mas o apoia, porque tem amigos seus. Ora, um 
npoiv tlado assim a meias, que é em parte positivo, em 
p:ute negativo, é sempre fraco ; um auxilio dado sem de
dicação devemos convir que ha de falhar muitas vezes. 

Por sua parte um ministerio assim orga1 isado contém 
c·m si germcns de discordia: os homens que combatêrão 
ardentemente em campos dilferentes não podem facil
mente csque~cr se ~csras tradicções e <lessas lutas que fi
zer~o a glona de seu partido; podem esses homens e~
lar ·reunidos por força de circttmstancia~, m. s lá ha de 
haver momct,los em qr.:e de!les se aposse o espirita da 
desconfiança, em que o passJdoreajasobre a sua posiç~o 
presente. Um ministcrio sem cohesão, sem grande con
fiança cm si, deve de sua natureza ser fraco : a sua poli lica 
de~e ser. a inercia, porque a i ne. c ia é a condição da sua 
cxtstencta. · · 

Vejamos agora esse ministerio cm relação aos emprega~ 
dos. Um tal ministcrio, fraco em eua origem e vacillante 
cm sua marcha, não póde merecer Oi respeitos e a consi
d~raçi\o que lhe são devidos; os em pregados não terão du
v!da em l'azer-lhc opposi<;ão, e disso temos exemplos nllo 
so na camara passada como na actual. QuanJo, senhores, 
os. c:mpregados entendem que nas camaras podem tratar o 
mmtstro como de igual a igual, que podem gritar mais 
alto do que elles, os laços da subordinação alTrouxão-sc, 
e_a consequencia nccessaria ha de ser a anarchia na admi~ 
lJtslração. 

O Sn. FERRAZ: -Isso é uma verdade. 

O Sn. DARÃO DE QU,\ltAHm:-- Porl!lnto, um systcma 
que traz em resultado a desconfiança da parte de todos, a 
fr:1queza e tibiesa da parte do ministerio, e a insubordina
ção dos empregudos, não é um systcma que possa ser tole
rado, não é um systema de governo, é antes um elemento 
de desorganisaçáo que não p6de durar na sociedade 
sem que elta se aniquile. E' por essa raz:lo qut> eu dizia 
que nos aproximavarnos de uma crise politica, cujo desfe· 
cho não está longe. Já se fez o ensaio da conciliu~ão,e ella 
não tem trazido senãn consequencias fataes ao patz, ades
rnoralisaçào c a confusão geral; só tem sido util a al..; 
guns ambiciosos que teem sabido especular sobre a cre
dulidade publica. O unico mllio, senhores, que ha de 
sahirmos desta anarchia é descriminar os partidos ; os pqr
tidos dáo alt?a. e poder ao ~ystema r~presentativo; elle 
o~o póde extst1r sem o combate contmuo das opiniões ; 
é nesse combate que se fortalece o espírito publico e se 
fot•ma a razão publica. Por conseguinte , é necessari() 
que os diífercntes partidos S•! separem, que cada um saiba 
a bandeira c. ,m que se enrola, que conheça seu chefe, 
que saiba as uoutrinas que vão sustentar ou combater. 
Quando falto na resurreição dos partidos não se en
tenda que quero a volta desses tempos de extermínio de 
reacção, de exclusivismo, que já ti verão desgraçadam~nte 
togar entre nós. Os partiuos podem existir debàh:.o de 
condições pacificas, de ordem e de disciplina, assim 
como vivem nos Estados- Unidos e na Inglaterra; ó de
~aixo dessas condi<;õcs que os desejo. Tome o minis
terio a iniciativa deste movimento, arme-se de resolução e 
colloque-se á frente dos seus amigos; outro tanto fação os 
seus adversarias, e combatào todos em favo1· da causa pu ..o 

blica, segundo o aspecto das diversas politicas. O ministe
rio fará um serviço ao paiz, porque tomará todas as po
sições claras c salvará o systema representativo do aniqui~ 
lamento em que cahe por falta de viJa dos partidos. Eu es.:. 
tou certo que se elle entrar nesta em preza com dedicação 
e boa vont:tde ha de reunir em torno de si numerosas de..: 
dicações, não só daquelles homens que teem estado dubios 
pela incerteza em que tuJo tem estado, mas tambem da~ 
quelles que querem um governo forte, que seja respei
tado no interior e no exterior: quando digo governo forte, 
quer<> dizer força, prudencia e juizo. A verdadeira força 
de um governo não est~ só na energia, está tambem na 
moderação c tino com que é empregada. 

St·. presi<icnte, tem-se citado aqui Casimir Perier co.mo 
rx.cmplo de firmeza politica; mas, senhores, eu não julgo 
que a inllex.i~ilidade seja qualidade essencial do homem 
de estado : o homem de estado accommoda-se ás cir
cumstancias; assim teem praticado os grandes homens da 
Inglaterra, c._ entre outros cilarei Peel na questão das ta
rifa~, Welington na -emancipação catholica, e Canning 
que foi ultra tory e depois wig, c ape~ar de ter· per
tencido a um e a outro partido não dctxa de ser tido 
como u·11 dos estadistas mais illustrcs daquelle pair.. 
Nr1 verdade , os acontecimentos tccm mais força do 
que os homens; el!es marchão, e é preciso que o ho
mem ue estado os acompanhe para os dominar. Se fica 
atrás, não póJe ser util a si nem ao seu paiz. Quando, pois, 
se accusa os nossos homens potiticos de poucaconsistencia, 
faz-se-lhes uma injustir.a; attribue-sc aos homens um mal 
que só o é da situação'; o mal é na occ(lsião presente da 
chamada conciliação, que tem confundido toaos os ho-
mens e todas as crenças. . 

Si Casimir Perier existisse em circumstancias analogas 
~s nossas, em tempos de conciliação, cst<m persuadido que 
hoje não se falia ria .tanto na sua firmeza politic~; a cada 
passo se lhe lançaria cm rosto o estar junto com os seus 
adversarias no ministcrio. o que ha, senhores, a admirar 
sobretudo nelle é a força de vontade, é a perseverança c 
o tom de autorid~d~ com, que soube impor~se ás facções ~ 
suqjuga-las, resttlUlr a. orilem á França e fa2.e-la respet~ 
tarde toda a Europa. 

E' neste caracter de homem de" governo, de homem cner· 
gico, decidido, que eu recommcnJo como modelo a se~ 
guir-se. . 

Porém, Sr. presid~nte, tenho leito uma digressão bas, . 
tanle longn, esquecido de que tenho de responder ao cHs, 
curso do Sr. Cansa.nsúo de Sinimbtí; volto a este ponto. 
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O St·. senador a quc.m .me refiro fez um capitulo de 
accusações contra a ma10na actual, porque ella não tem 
continuado a sustentai' suas opiniões a respeito da extin
ção dos 2 °/o sobre a exportação ; ao mesmo tempo S. Ex. 
nota que a modificação dos impostos que se fez no minis
tcrio passado a respeito da farinha, do bacalháo c outros 
gcneros de primeira necessidade não trouxe em resul
tado senão o mooopo!io e a fortuna de alguns especula
dores. Pois, senhores, se essas modificações não trouxe
rlio beneficio algum <.Is classes mais numerosas da popula
cão, como é que ainda se insta por ellas? E, depois, por
êmc um imposto convem hoje, scguc·sc que convem ama
nhã? As cit·cumstancias n;'lo se mudão? 

Quando o nnno passado a opposição se empenhou para 
que se abolissem esses imposto~, as circtimstancias do the
souso erão felizes; segundo nos veiu dizer o Sr. ministro 
da fazenda de então, havião saldos de 20 mil c tantos con
tos; hoje, depois da retirada do Sr. Souza Franco, que, 
como que por encanto, essas sob1·as tlesapparecêrão, seria 
uma falta de senso rcconhecct· o deficit c augmentar as 
diaiculdades do tl}esouro, diminuindo-lhe os recursos para 
o preencher. 

Sr. presidente, o St·. senador não só se contradiz, como 
tambem algumas vezes altera os factos quando quer ferir 
seus adversarias. Eu apresentarei um exemplo; o Sr. se
nador disse que, por culpa da opposição, o anno passado 
nã'> se discutiu nesta casa o orçamento; ora, senhores, 
todos suLcm que o orçamento veiu nos fins da sessão, que 
só agora a commissão deu o seu parecer; por consequen
cia, se o anno passatlo o orçamento nãn f'oi submettido <i 
consideração da casa, como se ousa dizer que afinal en
cel'rozt·Se a sessão sem que fosse uma só vez discutir•o o orça
ment 1 que agora nos é presente ? Como se argue disso a 
maioria? 

O SR. SILVEIRA DA Moru:- O governo é que não 
quiz,. mandou uma resolução em Jogar de orçamento. 

O Sn. JlARÃo DE Qu,\.nAnur : -O aparte do nobre 
senador me faz lembrar qu:! não conclui o meu pensa
mento acerca da causa por que o Sr. senador Souza Franco 
se empenha hoje para que o orçan1Cnto não passe ; conti
nuare! com este ponto. 

O Sr. senador trata de embaraçar o orç'tmento, porque 
jul~a que subir<.\ ao poder,, e neste caso entende que lhe é 
ma1s commocla uma autol'ISação do que o orçamento com 
as emendas que lhe fez :. com missão ; isto é que põe pêas 
á facilidade da abertura do credito, do que S. Ex. t:1o 
avido se mostrou no seu ministcrio; não quer orçamento 
com tramLolho, quer arLitrio e dinheiro. Se esta não é a 
verdadeira causa da sua opposição á passagem do orca
monto, desejava conhecer uma outra explicação que S.Éx. 
nos desse do seu procedimento. 

Voltando á minha analyse sobre o discu1·so do Sr. se
mdor pelas Alagôas, vejo que S. Ex:. queixa-se amarga
mente contra a reacç:lo que se está dando na DJhia, a 
qual elle qualifica de injnstiftcavel e insolitn. O S1·. sena
dor, porém, não nos declarou C[ual o numero de demissões 
dadas, nem o motivo del!as; de sorte qLle não nos for
neceu esclarecimentos alguns para ajuizarmos da justiça 
das suas queixas ; porém, regulando-me petas discussões 
da camara dos Srs. deputados, posso colligir que S. Ex. se 
refere sem duvit.la ús demissões que farão Lla<las pelo chefe 
de policia interino daqnella pt·ovinci~, o SI'. Figueredo 
lloclw, no termo da Cuchoeira c cm alguns outros. 

Sr. presidente, cn conheço o chefe Jc policia de que se 
falia; serviu muito tempo na província de S. Pedl'o: sem
pre o tive como muito honesto c magistrado intelligente 
(apoiados); neste scnti~lo, St:. presi<lente, l'orão constantes 
as informações da presulcncw; recordo-me que o Sr. An
dréas, dirigindo-se á secretat·ia <.b. justiça, dizia que elle 
linha uma m:\o de ferro !'orralla de vcllndo, para exprimir 
a sua [Jrmeza e ao mesmo tempo a sua prudencia. Cl'cio 
que est:í presente o Sr. Pimenta eucno, e n:1o duvido invo
ear o seu testemunho para dizer se com cl'feito não formou 
desse magistrado o conceito que acabo de mencionar. 

O Sa. PiiUE'liTA UunNo:- Sim, senhor. 
O Sn. IL\.;:.\.o Dr:.: Qu.uum~r:-Portanto, Sr. presidente, 

a julgar por estes honrosos pl·eccllcntes, dt:vo acreditar que 
esse magistrado não fez cousa al~uma que desmcrece~sc 
do conceito de que goza; não deu essas demissões seMo 
no sentido de melhorar a justiçr1. criminal; tanto mai~ 
porque os Srs. Fiuza c I:'emandes da Cunha, nn camara 
dos Srs. aeputados, cham:'trão repal'açrlo de injustiças a isto 
que o Sr. senador chama reacçào, c eu devo suppor que 
estes senhores, como deputados c filhos d:tquella província 
estão mais ao facto do que ali i se passa do que o Sr. Can~ 
saruão. 

O nobre senador chama a attençiío tlo govet•no sobt·e 03 
desmandos da assembléa provincial da I3ahia, a qual elle 
nota com grande reparo que seja composta 1le supplentes. ~ 
Senhores, eu não sei o que tenha em si de offensivo a cir. 
cumstancia de ser aquella assembléa composta cm grande i 
parte de supplcntes; este f~clo jlt se tem dado na camar4 ,; 
dosSrs. deputados, mas pot·quc elles são supplentcs dei. 
xão de ser representantes da nação? Náo é em virtude ria 
lei que ellcs são chamados a discutir os interesses publi. 
cos? Peixiio por isso seus actos dt.l set·em legítimos? 

Sr. presidente, os motivos de queixa do Sr. senado!' 
provém do intc1·essc que ar[uella asscmblé:t tem tomado 
por t.:ertos empregallos q11e o S1·. senador demittiu injus. 
tamentc quando presidente daquella província. Eu não 
trato de justiOcar essa protect,;áo pela maneira por que é 
dada, ingerindo-se a nssembléa nas attribuições do poder 
exe::utivo. O que digo é que ella é movida por um senti- ~ 
mento generoso, c debaixo deste ponto de vista a acorn· ~ 
panho. Já censurei em outra occasião essas demissões, c 
o Sr. scnadot·, respondendo-me, apadrinhou.se com uma 
opinião minha, dizendo qu.c se admirava que o accusassc 
por essas demissões, quando eu havia eensurado o governo 
por conservar empregados que lhefazião viva opposiç~o 
nas camaras. 

St·. presidente, esta opinião pódc ser minha, porque 
não sou ti, 1o por rnodentdo .... 

0 Sn. SOUZA FRANCO (comjorça): -Apoiado. 
O SR. BA.n,lo DE QU.\RADDI: - .... mas não póde ser 

a opinião de um conciliador ; sef'ia pret.:iso que o Sr. sena
dor estivesse em contradic<Jão com essa politica de toleran· 
cia. que.se hav~a prescript? na fôrma das or<~ens do gov?r- '~;·· .. 
no; sena preciso que estt v esse cm contratllcção comstgo 
mesmo. 

O St·. senador celt:brou um contt·nto com um jornalista, ~ 
que se encmTegava da pablicaç:1o dos trabalhos da prcsi
Liencia, no qual admittiu a cl:msula qLw era licito ao jor
nalista censurar os actos da <Jdministração. Portanto, ·se o 
Sr. senador levoLt a sua tolcrancia a ponto de pagar a quem 
!'aliasse mal ~e si e do governo, corno não hei de erer que 
não consenttsse que os seus cmjwegailos cxpuzessem n:t 
assembléa provincial opiniões di{ferentes das suas t Mas, 
senhores, o que é notavcl sobretudo é a occasiào e a 
maneira por que o Sr. senador proc~dcu ne. sas demissões. 
Elias for:\o dadas pela propria letra do Sr. senadur ... e na 
hora do seu embarque 1 ••• 

0 Sn.. CANSANS.:\.0 DE SINI.UBU':- Está enganado. r 
Peço a palavra. 

0 SR. BARÃO DE QUAUAHDI:- Qtte forão escriptas 
pela propria letra do Sr. senador n:1o !ta a menor duvida. 

Eu n~o faço mais do rrue rel'erir. me a discursos que li 
da assemblé:~ provincial da Bahia ; não creia o nobre se~ 
nnllor que eu invente para o atacar; jit lhe disse a fonta 
donde os bebi. Referindo-me a essas publicar.ões, :tflirmo 
que o acto se deu nas vesperas ela partida.; eu n<ío faço 
quesliio de horas. · 

Ora, pcrgunt:~rei ao Sr. sen:HIOI', porqne não deu essas • 
demissoes cmqu:mlo estava na administrar;ào? Se Jwvia ~ 
motivo de !'alta de contian~:~, rsl'a causa cessava desde 
que pela sua rctiracla deixava de estllr em contacto com 
ellcs. Porque não deixou essa responsabilidade ao se11 
successor? porque o privou dos se1·viços desses cmpi'C· 
gados, que aliás elic desejaria aproveitar'! E' por este lado 
que reprovo o acto do St·. senadol', é como ttcto de vin· 
gtmça c não a. bem do serviço. 

O ·sr. senador nfio fez mais na nahia, Sr. presidente, ~lo 
r1ne continuar aquillo que tin!1a feito na província do Il10· 
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Grande do Sul, ondr, por occasião do encerramento da as
~emLtéa pt·ovincíal cm 18M, dous dias depois demiuiu a 
tres empregados puuticos que tioh:io assento naquclla ns
scmbléa; um dcllcs era o procurador fiscal da thesouraria 
provincial, outl'o o adminislt'a1lor da mesa de rcnda.s da 
cidade do Rio-Gt·ande, o terceiro nfto me t•ecordo. 

Quanto ao procurador !iscai, o Sr. senador deu corno 
rnz~o da demissão a íncompatihilidude. deste cmpt·ego 
com o Jogar de pt·oc .radot· d 1 thesoural'!:l geral, sem se 
l~mbrar que. havia um an~o. dcp ·is ela ma admini~traç:ío 
11 ue clle estava no exerctclO do~ dou' empregos! :.>~ n:io 
fà; a a oppo ição da assemulé~ provincial, estuu certo que 
nunca viria ao Sr. senador a leml.Jrauça da tal pt•uhiuida 
accumulaç:1o 1 

cos, nessa província podia ter Ioga r essa suLverstto que o 
S1·, senador fez, c qlle eu por minha vez chlmarei insolita 
e inqualiGcave!? 
~ reacç:i_o foi, completa,. a. guarda nacional ~o~ a que 

s?lhcu mms; soa magnanuntda.de de meus patriClOS po
dta. tolerar a somma de tantas demissões injustas e ioiquas! 
Lemura. me que no corpo da. Cachoeira forão demittidos 
2l ofiiciaes, cuja rel:tção aqui trago; alguns dclles tinhão 
'lO, 15 e 18 annos de serviço: foi o que obtiverão de tantos 
sacrificios, de tantos trabalhos, em favor da ordem publica! 

Portanto, Sr. presidente, n:1o !"ui inex.acto quando disse 
que o S!'. senador era o que men..1s motivo tinha para 
accusat· o governo actual por causa ele reacções. 

!)uanto ao administrador das rcnrlas da. cidade do Rio~ 
Gr;nde, o Sr. sen:.~dor foi aquella ci,.larle para fazer um 
exame na repartição, nada achou que dizer, nem sobre a 
escripturaçào nem sobre o estado do cqfre; tudo estava 
na melhor ordem; c, apezar de toda a sua má vontalil', 
nfto julgou ueccnte entào dcmitt\-lo; esse empregado, Sr. 
p:·esirlente, cr:a J:e~Jactor de um JOl'nal ~ meml.Jro d:1 as
~cmbléa provmctal, e nem por seus escr~ptos, nem na as
scmbléa provincial, nada disse contra a administração 
do Sr. senador, a opposição que f~:z foi posterior 
á sua demissão. Esse empregado teve a infelicidade de na 
assembléa provincial assentar se do lado da opposíção; é 
preciso, porém, rp1e V. E:->. note que cllc votou pelt força 
policial, pe:lo orçamento, por todas as leis, emfim, sem as 
truaes _a aJ!Uínislraçá? não podia marchar; era sua oppo-

. s:c:io stlenc10sa c IJemgna. 

Deixando agora, A1-. presidente, a parte politica do dis
curso do Sr. senador, o acompanharei em suas considera
ções a respeito do orçamento. O Sr. senador começa por 
estauelecer a necessidade de se colonisar o Brasil. Senho
t'es, esta idéa ninguem contesta, os homens das classes 
menos instruídas estão convencidos dessa necessidade • 
por consequcncia, é tempo perdido toJo esse que se gast~ 
em mostrat· uma verdade snuida c reconhecida por toâos ; 
não foi senão um lux.o Je instrucção que se quiz ostentar, 
mas lux.o mal cabido. 

O St·. senador passou depois a relatar-nos a historia da 
emigração nos Estados-Unidos, desde que ella. .teve co ~ 
meço no tempo de Ja.crJucs I por motivo das d.issenç9es 
religiosas c politicas que agitava a Europa. · 

Diz-uos tambem que nã.:> podemos contar com emigração 
no nosso paiz tão abundante como a que se deu nos Es• 
tados-Unidos, pela razãt> de que, buscando o colono os 
paizes donde ache identidade de religião, de habites, de ·Esse empregado que' tinha sempre cumprid0 seu dever, 

sú no r Ler incorrido no desagrado de S. !!::c, foi demittido ! 
Elle era casado, tinha quatro Olhas; toda essa família ficou 
na miscria; foi preciso qne seus amigos lizcssem uma sub
seripção, e que Jepois o Sr. marqucz de Pal':lllá lhe déssc 
um emprego para tir:.t-lo desse csuulo ues0raçaJo a que o 
reduziu a conciliaçrio do Sr. Camansão. 

E é depois desses ~ctos, S1·. prüsí.lcntc, que o St·. sena
dor cbma contra o governo actual, por algL!tnns demissões 
dadas a empregados da policia da U:.~bi~. Eu creio que nin
guem tinha menos direito de faltar cm reacções do qae o 
$1·. scnadot·. 

Na sua prcsillenci'a dn Rio-Grande do Sul foi o Sr. sena· 
d01·, posso dize~ lo, um fogo cx.terminadcr, elle demittiu 
tot.!as as autoridades policiaes, ra1·as for:io aqucllas que li
C<ÍI'ão; na guarda nacional as demissões fora o aos centos. 

A guarda naciona 1
, que tantos serviços havia presta·lo á 

mon:trcbía cá integriJ:.ute do impcrio, quanuo clla só sus
tentava a legalidade contra a republica nessas épocas em 
t]UC o governo n:1o Linha forças rrgularcs para auxiliar 
;tquella provinciu, ess:~ guarda nacional, qttc sempre se 
prestou da melhor vontnde quando foi preciso marchar 
sol, as ordens do St•. marqncz de CaKias para combater 
OriLc e Hosas, cs>a guul'!.la nacionul, que era a toJo o ins 
tantc incommodadl e ob1·igad.1 a <tl>andonar suas famili:..s 
pnt·a ir fazer a guarda da fronteira, foi, Sr. presidente, 
sol.Jre quem rnais. rccahirão Lod:;ts as iras do S1·. Sinirnbú. 
O· premio de tantos serviços c sacrilicios l'orão demissúcs 
c mais tlemíssoes! 

Qu.al era, scnhorc~, o motivo que havía para se fazer 
essa reacção tão espantosa? Po!'vcntura a guarda nacio
nal tratava de perturbar a l!'anquilliLiade publica'/ Cons
pim.va clla contra o govemo? !Ia via receio de alguma 
desordem? Nada se rt.!cciava; o St·. Sinirnbú achou a pro
víncia no mais perfeito socego, di e mesmo o reconheceu i" 
110 seu rclatorío aprc~cntaJo cm 1853, alguns mezcs de
pois que S. Ex. tomou conta da admimstl'açào, diúa o 
~e~uinte : 

• Duas eleições se üzcrão na província .no inter·vallo de 
vossos trauallws, c hem que vivamente disputadas ambas 
se conc!uirào no maiot· soccgo ; prova evidente do· pro~ 
gt'(•sso que tem feito o cspínto publico, pois vê se que a 
par uo zelo dos negocias marchc!o lambem a roleranc1a elas 
upiniUcs e o !'es,·cito á lez. • 

Ora, em urnâ pi'Ovincia cm que havia respeito á lei, em 
tJUI! os p.1rtidos se Lolcr:t'i'[IO mutuamente, co,nL:.ttcnJo 
com anlllt', mas sem rxr.eHSO$, em uma província onde 
reinava li'anquillidade a par do zelo ,dos n•:gocios publi-

costumes e dlJ língua, alli encontrão com mais facilidade 
essas con.lições do que no Brasil, que foi povoado na sua 
origem por um povo pouco conhecido na Europa. 

Sr. presidente, todas essas prelecções podem servir para: 
mim que pouco sei; pouco es'udo, mas para o senado! ... 
r ão se poJem desculpar senão por esses ares de monitor 
que o St·, senador tomou desde o principio de seu dis: 
curso. 

Paliando ~los beneficies que se póLle fazer á lavoura, 
lembra o Sr. senador estabelecimentos de crerlito territo1·ial, 
boas e>tradas e en~ino profess'onal: essas idéas são copiadas 
textualmente das cat·tas de Chevalier sout•e os Estados
Unidos, e (le sua obra sobre os interesses materiaes. Nada, 
pois, nos adianta o Sr. senador a este respeito, e quanto ma i~ 
que nenhum desenvolvimento deu a essas ídéas; a ttnica de 
que S. Ex. se occupou foi da do ensino profcssional, e 
isso para nos contm· que viajou á Europa t.lesde 1.836 a 
1~38, c que ahi te"e occasião .... de .... de .... de conhecer 
os Srs. Fellembct"e Dombarle, e de vêr uma charru1 qur; 
ainda hoje conserva o nome de um desses ngronomos. 
Sr. presidente, sinto, ou antes tenho inveja de nàGJ acom
panhar o Sr. senador nessa viagem, porque de certo ·havia 
de aproveitar muito de viagem L:l.o divei'litla e instructiva, 
havia de ter o p1·azer de ver essa charru.l que S. Ex.. teve 
a fortuna de vêr. 

O Sr. senador diz-nos 'que no relatorio com que abriu 
a sessão da assemuléa provincial da Buhia em '1857 con
signou a ídéa desses estabelecimentos agri~olas que vira 
cm suas viagens, e accresccnta que mui~o folgou que o Sr. 
marquez de Olinda ti v esse adoptado essa idéa. Aünal vê-se 
qtie q11cm mais htcrou com as viagens do St·. Cansansão 
lo i o Sr. marquez deOlinda, JlOrque sem cllas nunca teria 
tido noticia do Sr. Dombarle, nem: do instituto agrícola 
que elle dii"igia; nem occasi:to de indicar a necessidade 
desse melhoramento espantoso. Eis o resumo do discurso 
do Sr. Cansansão. 
. Este discurso, Sr. presidente, cm que se n~tã? contra

U!cções da parte do Sr. senador, ou a parctahdade na 
apreciaç:io dos seus adversa rios, em que se não ~presenta 
uma ídéa que não seja. sabida, que ná~ tenha s~do estu~ 
d~d~ c e~posta nesla cas1 ou nos r.elatonos ~os dtlfer_entes 
mmtstenos, pergunto cu, esse d1scurso da autondadc 
ao Sr. senador para vi1· aqui dize1-n0s que nós cstcrili
samos o tempo, que nfto s, bemos moralísar o povo, que 
nüo sabemos inliltrar-lhc a observancia dos princípios c o 
umm· ils instituíl'Cics '/ O senado que :tjuizc. 
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Com0 .fallei, St·. presidente, nessa escola normal indica
da pelo St·. marquez de Olinda cm seu relatorio, náo 
})assarei sem fazer algumas considerações a respeito. 

Não digo que essas escolas não scj:l.o de· vantagem, mas 
parece que não estamos em.estado de as vermos adoptadas 
com proveito entt·e nós. A primeira díílicuiJade é a éle 
termos mestre para esse ensino, e nesta falta necessaria
mente havemos de recorrer ao estrangeiro; o Sr. marquez 
de Olinda é o proprio que reconhece essa necessidade, 
CJ:Uando nos diz que conti·atára para esse fim um cele
bre suisso ; o que se segue é que esse estrangell'0 tem 
antes de tudo de aprender no~sl língua, de estudar 
í1ossa natureza, que é dilferente da da Europa, de conhe
cer a formaç·ão do nosso solo, as influencias e raridades 
do nosso clima, e as modilicações que dahi vêm á agri· 
cultura ; todo esse tempo, portanto, gasto neste estudo 
seria um tempo perdido para o ensino; mas, ct:;lim, sup 
pondo que desde logo elle podesse dedicar-se a esse tt·a 
.!.>alho, apparecia a grande di!Iiculdade de haver a quem 
ensinar. O nosso p.ovo não tem ainda grande gosto a estes 
estudos; se tivesse, já teria algum dos nossos grandes 
fazendeiros mandado a Europa, para onde as communi
cações são agora tão l'accis, alguns de seus filhos para 
aprenderem essas materias l mas não o fazem, porque 
elles entendem que a pratica é o melhor mestre da agri· 
cullura, e não se eng:mão. 

Estou persuadido que cada um de nossos agricultores 
sabe m:üs do qu·~ o m 1is adiantado do; discípulos que 
subissem dessa escola, porque na verdade o que iria a 
nossa mocidade ahi aprender? Princípios de chimic<l, de 
botanica ou de physica ? 

Para essas matcrías ji temos escolas entre nós. 
Terião por consequencia de aprender a enxertar, a la

vrar c conhecer as terras, etc. ; ora, todas essas cousas 
aprendem-se mai~ com a pratica do que com a theoria. 
Creio, pois, que na actualidade o estabelecimento. da uma 
escola de agricultura serviria só para dar origem a grandes 
de~pezas, sem grandes resultados. Citarei em meu apoio 
a opinião de um escriptor que largamente escreveu sobre 
as possessões (rancezas na Argelin; diz Mr. Duval: (lê) 

"O estado; pretendendo :mimar a ag,·icultura, sobretudo 
no período dos apalpamentos, não podia deixar de en
ganar-se; assim, nos devemos felicitar de que não tivesse 
clle e~·eado; como muitas vezes se lhe pediu, monitores 
para o algodão, para a seda, bem como fazendas normaes, 
cursos de agricultura c de horticultura, instituições mais 
perigosas do que uteis em uma colonia em que cada um 
não póde fazer o seu noviciado pratico senão na escola 
dos seus mais velhos. • 

Creiq, Sr. presidente, que não podia citar uma autori
dade mais aproposito. na questão de que me occupo. A 
situação a que se refere esse escriptor é muito analoga Íl 

raç<lo o que se disse soLrc um contrato qtte o governo lez 
pat·a o estabelecimento de vapores no Ut·uguny~ Diz:se. 
nos que nào havia necessidade des~a navegação, porque 
atravessando uma grande porção de territorio oriental ~ 
de Entre Rios, tendia a proteger interesses estrangeiros; 
cu nào entendo assim, Sr. pt·e~idcnte; todos sabem que 
no Estado-Oriental ha m~is de 30,01)0 brasileiros: 
que se faz um commercio elitraordinario da het·va mate 
d<ts nossas missões, de 160 a 200,000 arrobas, que descem 
de ltaquy pelo Uruguay ahaixo <lté ~Iontevidéo c Buenos~ 
Ayres; por conspg?intP, os interesses que se. viio protegrr 
sno dos nossos coocHiadàos e não uosestrangcu·os. Quando 
a Inglaterra tem estabelecido uma linha de vapores para o, 
Rio de Janeiro c a França faz outro tanto, pôde dizer.:se, 
que a Inglaterra ou a França queirüo proteger os interesses 
bwsileiros? 

O Sa. FERRAZ: -lia muita diiTerença. 
0 S~. BARÃO DE QUARAIIInl: - Qu:>.) é 1 
O Sn. FERRAZ: - Eu mostrarei quanuo f<J!lar. 

O Sn. BAnio DE QuARAIIUr: -Está em circumstan
cias idcnticas. 

O SR. l"nnRAZ · -Não, senhor. 

0 ~R. DARÃO DE QUARAlliiU: -Esta navegação a que 
se ~e fere o contrato que celebrou o Sr·. ministro do im-: 
pertO estende-se desde nlontevidéo até o ltaquy .... 

O Sn. F ER nA z : - Como é que h a de passar o Salto?; 
O Sn. B.l.RÃO DE QuAnAIIUf: -Bem, collocando ella 

vapores do outro lado. Essa extensão compreheodc uma' 
grande porção do territorio brasileiro. ' 

O Sn. FEnRA.z dtt um aparte. 

O Sr~. BAR.i:o DE QUARmul:- Ora, agora devo lembrar 
ao nobre ~cnador que me interrompe que o contrato que 
celebrou na província do Rio-Gt·ande do Sul para a nave
gação. do Uruguay, a val.er o seu a;gumento, tambt•m pro· 
tcge .mteresses estrangetros, por t~so que esse contrato 
n<lo limitou a navegação unicamente dentro do territorio, 
brasileiro. 

O Sn. FERRAZ: - Nun'a disse isso. 

O Sn. BAn.i:o DE QuARAIII:\1:- Comprehendc a nave· 
gaçào desde o Quarahim até perto do Salto ; extensão q11e 
n;lo posso dizer agora qual é, mas que é grande, e que 
corre toda entt·e o Est<Jdo-Oricntal c Entre-lhos. 

0 SR. FERRAZ dá um aparte. 

O Sn.: DARÃO DE QU,\RAIIIlJ:- Eu trato do contrato 
em relação á província do Rio-Grande do Sul, e não ·ao· 
Alto-Paraguay: sobre este ponto não tratet d·e fazer exame 
algum. que ia crear entre nós a escola de <Jgricultura. 

Direi tambem duas palavras sobre essa commissão que O Sn. FERRAZ dá um aparte. 
se mandou para explorar nosso sel'lào; penso que pode- _ . . 
riamo's tambem sem prejuiz0 alcrum passar sem essa com- O Sn. BA.n.to DE ,Q~;~nAHIJf .: - Accrescentaret que 
missão. Náo digo que clla sgja inuti!, mas podia ser l essa navegação,· que~ leria ~m. vtrtu~e do C?ntrato ce!e· 
adiada para época mais feliz do que essa em que está o I brado com a a:3semblea provmcwl, pode ser mterromptda 
thesouro. d~ um momento para outro! por·que a assembléa provin-

Que vai fazer essa com missão'! Vai, por exemplo, aug- era! lambem tem seus capnchos, c me~mo sem q_ue ct!a 
mcntar nossos conhecimentos em zoolon-ia, cm bota nica, ~uspenda ~ sul>venç:lo podem haver Ctrcumstanctas que 
~mfim em qnalquer dos ramos que comp~em os tres reinos mterrom~ao ~ssa navegaç~o. Neste caso o contrato do 
da natureza 'I Pois não temos jú bastantes productos que governo c m:us uma garantta. 
occupem nossaa~tividade? Nã?.tcmos _o_café c can~a, o fu- O Sn. FEnnAz:-Ninguem di?. o contral'io disso; e por· 
mo, o ouro, os lm~hantes, que p t~em fct_to nossa nque7:a e que o governo negou-lhe a pequena quantia de 20:000$ '! 
q.uepotlem ser ob1cctos de nossa mclnstna durante mmtos 
seculos? Que se gimha em cnriquecet· os nossos musêos com 
mais uma collecção de bichos ou de plantas exoticas ? Essas 
explorações costumão fazer-se quant.lo o gosto das sciencias 
está mais derramado e quando ns naçües llorecem pela 
sua industria e pela sua ri,Tueza. Como povo que começa a 
~un carreiro, do que precisamos é de trabalho. Quando 
fot·mos ricos e grandes, então nos deleitaremos comf essas 
:nissües scienti.licas. 

Eu jú disse que nosso thcsouro cstú tlcbaixo da pressão 
r:f c um delicit, c, tendo por isso de se fa7.er economi:ls,per
~unt o ao Sr. ministro se nil:o era esta uma uas verbas em 
• JUI'J isso pu clero ter Jogar 'I Acabarei, tomando cm conside-

O Sn. BA.R,io Dll QuARAHI:U :-Em legar de dar a sub· 
venr,:io ao mesmo individuo, que obtivera esse favor da 
assernbléa provincial, deu a um outro, e, cstaLeleccndo a 
concurrencia, garantiu melhor a navcgaçáo. 

0 SR. FEll RAZ :-Dar 60:000~ cm Jogar de -1 0:000~ I! ... 

0 Sn. DAil:iO DE QUAR,\III~I:- I!a uiO'ePenr1a n:Í 
linha de navegação a percorrer, senhores ; cu entendo qne 
essc.contrato do govcmo é favoravcl á província do I\ ia
Grande do Sul, e por isso ni'io lhe opponho a menor 
objecção. 

S:lo estas as conc;ider~çucs fjUC tcnlto a l'a7.er. 



• . i J 

. SESSÃO EM 6 DE .lüLIIO. 29' 

O Sn. PRESIDENTE:- Tem a palavra o Sr. Cansansào 
de Sinimi.Jú. 

Jo g?vern<?, dceisão quc.me chegou nesse ou no dia im
medtato. ,ft-lo quando mnda, vindo para a côrte, não esta
va resolvtd~ a nao regressar á província no mesmo carne
ler de presidente, resolução que só tomei, como sabem 
a.IPuns membros desta. casa, q~ando aqui cheguei e ex a~ 
rumando o c~Ut<lo ~a .s1tu~çào VI que pela ardente opposi
ção qu~ sol_fna. o mtm8terw náo estava elle em attitucJe de· 
poder msp1ra; a s~us ddegados nas províncias a !'orça de· 
ti~e.elle~ havtão mtster para sustentar a politica do mesmo· 
mm!sterw. Vc~do nessa situação que o meu regresso á 
H alua nã~ podta ser _de va~ltag~m â causa publica~ decedi...: 
me aycdtr exoneraçao. V e, po1s, o senado o fundamento 
que Íót'a tendo a censura que me foi feita por ter dado 
aquellas demissões. · 

o Sn. CANSANSÃO DR StNmnu' :-Sr. presidente, estive 
nttento ao discurso que acaba de proferir o Sr. senador 
pelaprovincia de S. Pedro do Tl.io-G rande do Sul, c por 
maior esforço que fizesse para penetrar o pensamento de 

l s. Elt. nào pude descobrir, além das repetidas contradicl çõcs em que cahiu, St!não u•ws cousas: a primeira, o per
J manente desejo que nutre de ving;lr antigo rcsentimento 
a conll'a a ex-'p1·esttlencia da província do Rio· Grande: a 
J scnunda, mostrar ou fazer crer ao sena.do e ao paiz que a 

~ pc~soa que neste momento l'alla nada sabe, que nenhuma 
'" idél uttl produziu, que tudo quanto tenho dito são bana

'J Jídatles. 
O SR. B.\RÃO DE QtrAilAillli:-Não disse isso, está en

ganado. 

Mas, ainda quando assim não fosse convencido como· 
estava pcl.a for.ça d~ expericnci~ .de q~e da contiouaçffo 
daquell~s lunccwnar10s não provmão senão males ao· servi~ 
ço puul1co e desgosto a meus succcssores era o caso em 
qye devêra ter ~ neccssaria l.'orça d'alma para resistir aos 
n:os da ca!umnw? aos dcs_abalos do despeito e da vingança, 
ulim cle ~oupa.r _Iguacs dt~sabores a outro qtte, collocado 
na mesma ~ostçao em que me achava, devesse cm começo 
de sua tare ta passa~ por taes provanças. 

o Sn. C.\NSANS.to DE Sc~uxnu':- ~Ias disse por outras 
palaYras cousa semelhante. 

O SR. n.\.nÃo DE Qu.\.RAIII:\1:-Não, senhor. 
O Sit. CANS.I..NS\0 DE Sr~mnu': --Em prova do pri· 

meiro de seus desejos, o S1·. senador não produziu um só 
fac.to novo, ao qu,ll eu já não tivesse rcspondillO quand•> 

• l'oi discutida a minha administração do H.io·Granúe ; de-
• missão de um admi nistraúot' de rendas, que, sendo ao mcs
:J mo temp() membro Ja assemb[é::t provincial e redactor de 
1 uma gazeta, procurava tornar Otliosa a presidcncia, fazen · 

Nesta parte ~o dtscurso do Sr. senador que se occupott 
com. essas .d~mtssões o q~e h a de notavel é que, parecendo 
r:o{essar tdeas governativas e mostrando-se tão acrimo
nwso nas censuras á presitlencia que deu aquella demis-

do -lhe uma opposição acintosa; não demissão, mas incom· 
patibilidadc de exercício. dcclaraua pelo governo imperial 
ao procurador !lsca[ da fazenda, que o era tambem da pro· 
vincia[; algumas mudanças feitas no pessoal da guarda 
, nacional: são factos que já opportunamente expliquei na 
camara dos Srs. deputados qtmmlo, o Sr. senador toleran-

.., do-os nesta casa em silencio, farão ali i trazidos á discussão; 
são factos que por assim dizer pertencem ao domínio da 
historia, e so!Jrt.: os quaes não me julgo ourigaúo a novas 

~ explicações. 
"' Se o St·. senador tem materia nova ou cousa que possa 
-~ causar-me desat', diga, e verá 'que lhe saberei responder. 

I 
Quanto á minha igoorancta e á parte espirituosa do seu 

~ discurso, deixo ao senado e ao paiz, a quem sómente tenho 
• por juizes, apreciarem a extensão daqueHa e as beilezas 
~~ . 

Ha totlavia, Sr. presidente, no discurso que o senado 
acaba de ouvir uma asserção cm relação á minha prcsi
dencia da B:thia, que, não sendo exacta, sobre ella corre-
me o Jever de d.tr algumas explicações. 

Disse o Sr. senador que o ex-presidente da Bahia tinha 
demittido a dous empregados da secretat·ia por portarias 
Javrad~s uo. seu proprio punho e no momento de deiKar 
a pres1dcncw. 

O ~n. IlARÃO ·DE QuAnAnm:-Forão as informações 
que ttve. 

0 S!t C,\.~SANSÃo DE SINI:\IIIU':- Pois foi mal infor 
mudo. · 

O Sn. DARÃO DE QuAnABillf:- Li nas discussões da 
assembléa provincial da Bahia, e foi tambcm o que na ca
mara dos deputados disse o Sr. Fiuza. 
. 0. Sn. CANS,\.NSÃO DE SINilHllU': - Se queria fazer 
JUStt~a, não se devêra contentar em ler sómente a accu
saçào, nl'lS tambem a defesa. 

Sr. ~residente, usando das attribui~ões de r.residente, 
c?nc.eu1 exoneração a dous officiaes da sect·etana da pro
VIUCta da llahia; a continu:tr~ão desses empregaclos não 
era compatível com a marc[~a do serviço, c, direi mais, 
r. cm mesmo com o decoro da administração. Um dclles é 
de tal vio!encia de caracter, além do phrenesi com que 
serve a .causa daquclles de quem é partidario, que para 
ser aq1ttlatac~o não precisa mais do que ler-se o que con
tra mtm proleriu na assembléa provincial nessa discussão 
n gue alludiu o Sr. senador. Concedi essas exonerações por 
mmh:-t propria letra ; o que h a nisto de notavcl? n:lo é 
ú.~acto, porém, que O !i'I.CSSe no momento ÚO cmuarqne. 
l·_1·!o r1uando n:io Linha ainda totln a certeza de q11c viria 
t:ro de proxi1110 Ú Curte, pois C[UC nintltt agu:ll'<lUVi.\ d•)CÍS~O 

são, .ne~hum rep~ro ft.!z. ao procedimento da assembléa. 
~r~~mcta[ da RalHa que !n~alidou o.s acto~ da presidencia.· 
~. Ja que S. Ex. o Sr. mm1stro do Itnperw se acha aqui 
pl'esente , prevaleço -me da occasião para interroaar a: 
S. Ex:. acerca desta matena. Desejo que S. Ex. se dia~e de 
dccfa:ar ~e acha conforme aos. princi pios do nosso direito 
cons;nu.cwna! que actos prallcado~ pelos presidentes de 
provmcta na esphera de suas attr1buições le"aes podem 
ser invalidados pelas assemblêas provinciaes? t~ 

(O Sr. minzstra da imperiojaz signal nega!iuo.) _ 
O Sn. C.\.NSANSÃO DE Sr:s-mnu' :-Descjára que S. Éx~ 

francamente declarasse ao parlamento se os dous empre"a
dos da secretaria da presidencia da Bahia que forão de~it· 
tidos pode.m, ser, por acto da assem~léa provincial, mim
dados addtr aquella ou a outra reparttção, recebendo seus 
vencimentos dt!sde o tempo em que forão exonerados? 

(O Sr. ministro do imperio faz signal negativo.) 
O SR. CANSANS.i.O DE SrNmnu' :-Bem, estou satisfeito 

nesta pnrte. Eu t~nha precisão de ouvir a opinião de 
S. Ex. a este respetto, porque se, como não duvidava, não 
fosse esse o modo de entender de S. Ex. eu estava dis
posto a apresentar' nesta casa um projecto tendo J?Or fim. 
collocar as secretarias das presidencias das provínCias sob 
a acção immediata e exclusiva do governo imperial e dos 
presidentes, isto é, que esses funccionarios, seguindo a 
condição do secretario, que é o chefe da repartição, fossem 
providos pelo Imperador e pelos presidentes, e pagos pelos 
cofres gerae$,sem dependencia alguma das assemblóas pro
vinciacs. Só ussim poderião as presidencias encontrar no 
pessoal dessa repartição empregados qne lhe fossem fieis 
e dedicados, não, como cm g1·ant!ep:me acontece, vigilan
tes fi~caes dos in~ercsses de seus partid.arios ou protcctor~s. 

Dcn~an•lo, porem, de parte, Sr. presidente, esta matena, 
da qual aind~ t~lvez terei occ:~siflo de me occupar, pas
sarei a fazer ligeiras observaçucs sobre o orçamento. 

Eu não Jesejava mais tomar parte nesra discussão ; a 
deferencia qu ~ inc merece o nobre Sr. ministro do impe
rio, jú pelas relações de amizade que cultivamos desdé 
que nos encontramos na acaJcmia, já pelo rcspnito que 
lhe tributo pel::t alta posicão que occupa rios conselhos 
rla coróa, me empenhava q~asi o dever de não litllar, ven
do que a discussão dest<: orçamento vai parecendo por 
demais a!longada, contra os desejus de S. Ex. · 

Jú, porém, que o Sr. senador pelo Rio-Grande do Sul 
me obriga a sahir do proposito cm que estava, peço licença 
ao senado para dizer que o prolongamento desta discussiio 
é dcviJo mais á falta do comparecimento dos membros óa 
casa para fazer sess5o do qne a empenho de adia-Ia: Sr. 
pl'esident.e, V. Ex. sabe qne o orçamento que se discute é 
de entre todos que são submcttidos ao exame do corpo 
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lcgislal·ivo o mais importante. Sim, o mais importante, e 
})ara prova-lo não carecerei mais do que enunciar as ma
terias de que clle se compõe. E quaes s;io ellas? Todas 
quantas podem ter relação com o desenvolvimento dos 
grandes interesses do paiz; 

A parte mais delicada da administração, pelo regímen 
das províncias; o movimento intellectual, pela dit·ecçáo do 
el:lsino; o gosto das bellas -artes, pelo estudo destas; o in 
cremento da riqueza publica, pela importação de bl'aços, 
pela facilidade das vias de communic~tção, pela dil_ataçüo 
da navegação c protecção ao com mercto e á mdustna: em 
uma palavra, e para não me alongar muito, sob a alçad~ 
oeste ministerio estão tambem a ;llimentação e a caridade 
publica. 

Vê, pois, o senado quantas lhes 's n~o se ence·rfio neste 
minislerio, e taes que qaalquer deltas seri1 pol' si ba:i
tantc para dar legar a longuíssima disctHsão. Pois que! 
tratando do ensino publico, não se podera perguntai' ao 
governo : ~Vós, seohores,que dirigis os n1~goc:os du estado, 
vó;, que tendes,dJdo tanto dcseuvolvimento ás sciencias 
medicas c jurídicas, que tendes dilatatlo a csphera de co
nhecimento das classes mi!i.tantes do e~er cito e armada, 
que tanta protecção dais ~li IJellas·letr a~, não julg<:is que 
é ja tempo de dar outra dm:cção a·., cnsml), enc:unmh~n
do-o plra o estudo das ~t.iendas n:.turaes applic~do ft in 
tlustria ·como preparatorío na base pa; a uma ed u-;açãu 
industrial Y 

o: Vós, que parecéis tanto cu~uar da educ:.ção dJ. mo~id~
ue ja tendes pensado nos mews de estal>elecer a pnmel
ra 'ou a princrpal base dessa educação ~a fundação de ins
titutos proprios (que não devem ser ol.Jjecto de especula
'(iio) para educação daquellas que um dia serão mãis de 
família, e sem o benefico concurso das quaes será se'llpre 
falseada ou· incompleta a educação de seus filhos? » 

Não se r.oderá, tratando das bellas-a; tes, per·guntar o 
que tei: des até hoje feit.1 com et vos.·a academia, cu,a e:r.is
tenda alias data ainda do regimem coL·nial ; quanto3 ar
tistas notaveis, quantos pintores, quaut :s esculptores, 
quantos arch tecto; tem ella produzitlo 'I Aulas, cadeiras 
e professores nãolhefaltfio ~ m:as falUo: ih,e a\umnos, e por
que? Será porque a momdade {)]'asdetra não tem gosto 
})elas bellas-al'lts ! A proposito, dizia S. ~~x. qr1e, segundo 
estou informado, a verb::1 p1ra modelo vivo marcaua pela 
comnúsão é insufficiente. Com dia terão os alumnos pcs
simos modelos ; se fut' restabelecida n do pr .• jecto, melhor 
será sua suppt\:ssão, porquant~ cm materi:J. u~;stas, qu:m;
do não se emprega o nccessarw para obter-se o serviço 
desejado, melhor c mais C•!Onomico é nã J gastar-se nada. 

Tratando da carid:J.de puLlir:~, po !cria Lambem pcn::un
t::u·:se: •Até onde seg•Jircis o impulso elas idéas socialistas ?• 
não devem rccciar que a caridade, que é uma cxccllente e 
údmiravel virtuue quando excrcid:J. pelos no!Ji'es impulsos 
do cora .. :io, degenl.!ra em abuso (apoiados) qnando, assu
mindo o's foro3 de uma ol.Jriga•.;il.o ciril, tenJa a matar a 
morigeração, a previdenciJ, o esti anlo, os trabalhos, e t> 
n11lmente a indepcndencia tlo ho01cm q uc é o seu melhor 
:1 panagio? Como é, pois, qnr, discutindo-se um orçamento 
lJUe trata de materi~s tão importantes c que ainda n ·m 
t.le leve forão tocadas, pódt>~e d izcr que toda demora 
nasce do desejo de protelar? Pondo· ::~s apenas em relevo, 
não é meu fim tratar agora del~:t~. Sei por experien•)ia,posto 
que em escala inferior~ po,iç~o <p!C_ ~·Ex. occupa, qu~.: 
aque1les que se achão a testa o.a adm.mstração nr1o podem 
por maiores que sejão os taknlos, como reconheço que 
~ão os de S. Ex., c por maior apj)Jicnç:1o que dcem ao traba
lho, não pódem ~m curto espar;o de lelfi['O lazer a acurada 
in'vcstigaçáo sobre toJos O;l assumptos Jc que se compõe 
a repartição a seu c:.~rgo, alguns dos <Jilaes só nu pratica po
dem ser cstud.1dos. 

Portanto, de nenhum desses l~'atarci agora. Aproveitar
me-hei da occasiào de usar da pal;wra para occupar só~ 
mente a attençao do senado com algumas obscrvar(ões que 
tenho a fazer sobre os dous seguintes objectos: adminis
tração provincial c ci!lonisaç:'lo. 

Antes, porém, de cnt1·ar nessa matt:rin, pr.ço ao nobre Sr. 
ministro do imperio qnc, visto estar S. Ex. disposto a 
crear uma repartição de obras publica~: nt.~l:ta côt·te, crea
Çto de aiJSOlttta lleCCSSidade, 11~0 r•:rr::l IJI'(~:IfJÍi\0 UC m:m 

dar levantar uma planta exacta .da _cirla.Je, não s'6mcnle Jo 
seu estado actual como com (llnd tcaçiio do que deve ser 
e que na organisação desse tl'abalho se tenha em vist:Ú es~ 
tauelecer um systema de esgoto, ahrgamento de ruas, rypo 
de construcç:\o e tudo quanto póde concorrer para atar. 
moseamenLO da cidade, saluu1 id.Jde e bem-estar de seus 
lwbi~antes. Eu considero esta medtda de grande imp()r .. 
tanc1a. 

Emquanto, Sr. presidente, a população da capital esravl 
mais restringida, o terreno se conservava em sua forma·;~o 
natural, os esgotos, das agu:J.s pluviaes, torrentàsas con.o. 
costumão ser entre nós, se faziao pelos regos c canaes lur~ 
mados pela acção do tcmpo,o esladu dt: salubri.IaJe do 1\io 
de ~aneiro et•a magni~ico e causa~a admiração. Depois, 
pot·em, qLJe essas condtções se ulter:tráo, q~e cum o au:;~ 
mente da população appareceu a necessuhde de nova3 
eclificaçoes, que morros for:io cortados, valias entulhada~, 
t'iachos oustruidos, fazendo cada proprietario o que mais 
lhe GOnvém sem atten~~o ao ol!nelicio d.t communitlatle 
todos sal>em quantas enfermidJdcs tccm app:ucciclo. : 

Com o levantamento de uma c:uyt adoptando-se logo u·n 
systema de esgoto, estou persun•ltdo que será por demais 
compensada a despcza que se !izer. Talvez que se a.m:Jis 
tempo assim se houvesse !'cito nem o morro do Castullo 
ameaçaria 1:10 imminente rui11a, c nem serião tão consiJe:; 
raveis os estragos causados pelas ultimts chu I' ::IS. . ; 

Chamo, perianto, a attençao de S. E_x. para. esse ponto, 
ponderantlo-lhe que é tambcm necessano pres~rcver regra~ 
para um systcma de eJilicaç:lo mais adoptado fts couJi~ 
ções do nosso clima, adoptandtJ-se os preceitos da hygiene, 
pois acho que é mais eco no mico é mais conforme aos seti~ 
timentos de humanidade evitar a causa das cnfermitlad,Js, 
do que despender som mas avultadas no curativo ou trata~ 
mento dellas, que não são outra cousa senão a reparaç~o 
da imprcvidencia. 

Pa:;sami agora a tratar da administração provincial. Já 
cm um:t d.ts ultimas sessões um no!Jre sen:J.dor pela pro
víncia de Pernambuco, cujo caracter e opinião muilo 
respeito, tratou dessa matel'ia cliamando sobt;e elia á at· 
tenr;ào do governo imperial. Senhores, o estado da admi
nistt·aç:1o provint:ial não pódt:: continu:tr como até agora -
tem sido. O nobre ministro c seus antecessores conl'essàu 
que não é l'acil achar allministratLJrc;; para as pt·ovincias: 
qual será a razão dtJsse !'acto? Sc!rá porventura que neste 
paiz cheio de illustraç:io, havend·) neile uma mociLbde 
talentosa, faltem homens que carcção de patootismo para 
occuparcm posição em que tantos l.Jendlcio;; podem p1 es1 

tar ú palr'ict? Certamente n:'i.o posso crê -lo : a causa dcV:'.l 
ser outra, c esta não pó.Je ser, segun.Jo a m:J.neit·a por que 
vejo as cousas, seu:lo o defeito de nossa administraçàu 
provincial. Os nossos p1·imeiros legisladores tinh:1o sidu 
mais prcvirlcntes ; a!Joliwlo pda carta de le:i de 22 de ou· 
tubro de 1823 ajunta pt·ovisoda du governo, c querendo 
dar mais unidade tle acção ao delegado do executivo,cre!t· 
rào em vez da junta um só prcsidt!ntc que seria o executor 
c administrador tia província, e como tal restrictamente 
responsavcl. ·!\Ias unirão a esse administruüor um conscl!JO 
d~ seis membros ele eleição popular. 

Não digo que essa organisação era completa; ao contra~ 
rio, penso que ella era dd'eitnosa, c que scr1s pt·incipaes 
dd'citos erão ser de cleiç;Jo popular a nomeação dcs~e 
conselho e n:io estarem bem descri mi ondas c definidas 
suas altribuit;ücs, 'de maneira CJUe podessem ser de auxilio 
á presidcncia na parle meramente a1lmini~trativa, deiK~m~ 
do-lhe plena libm\lade de acç:to na ex.ecur;úo do pcus:J.~ 
mcnto polittco do governo. 

Era um germeo lan1;ado no systema ndministrativo, que 
melhor desenvolvido poderia ter sido de muita utilid~de. 
O que aconteceu, porém? crn vez de o a c li mat~1rcm, ex ti.~· 
p:irão-o. A lei de 1l Je outubro de 'lSH acaGou com esse~ 
conselhos. 

O que é, por~m, notavel St·. presidente, é CJUe a cxtioa· 
ção dessa importante peça administrativa tivesse logarJUS· 
tamente quando sua conservat(ÜO parecia ser mais neccss~ 
ri.a. Tinha-se pelo acto audit:ion:tl de ·12 de agosto daCJUdlll 
anno :tltcr:tdo :1 co::stituiç:1o. O elemento rcpresentatiuo 
provincial: qu? n~ constituição tinha siJo ~llc~diJo sol1 :1~ 
rnodc~las :~ttrd.~utr;t:ít~s dos conselhos prov!llctaes, pa~·so u 
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:ncr pelo novo ne~o ~aior dese?v~lvimcnt~ pela ~··cnção Eu· sei, Sr. presidente, que muito se. tem já escrí~to c 
tbS asscmLiéas lcgtslattvas provtnmacs. MatO!' prevJdCIJCiol r.!lla•lo :~r:.erca da emigraçãp ra.ra o Brasil, c por CC! tO .se'"! 
da parte do legislador dê então seria reforçar o dclegad·. na puenlld:.t-le (lretender aJuntar novas luzes ao mu1Lo que 
elo poder execativo, cercando-o de uma nova institui~-à··· já sobre isto se tem dito. Mas o Sr. senador parece.que 
composta dos mesmos elea:cntos das opiniões da pronn não tem daclo ua~tantc attenç:lo aos trab:tlhos desta -casa, 
cia afim de auxilia-lo no exercício das mais altas a-ttríbui pois; se assim n:io lóra, veria q•xc não ha muitos dias roem, 

• cõ;s concedidas pelo acto addicional á mesma provinci:~. bros deli a m ui·o l'l~speitaveis, a cuja intelligencb rendo 
:a f'izerão justamente o contrario. O cons~:!lho do governo foi a devida homenagt~rn, não só claramente se manifestá A 

• extincto; ficarão as ()I'Csidencias a sós lutan,Io em fi·ent~: t':lo contra o mo•lo fli'atico por que tem sido feita entr,e nós 
~ rias novas assemb!éas armadas de mais poder; o que dessao a colontsa,;.ao, como sol>re o mesmo principio da emigra.· 
• latas tem r<!SUita<lo o paiz sabe. Pode-se dizer que nelh ção, deplo~ando qull com ella se C?n~uma pa~te do pro .. 

n:nifragarão todos os princípios, e €J:UC na legislação das duelo dos 1m postos pagos pelos I.Jrastleiros cm lavor dc:es
provincias reina a maí?r confusão e desordem 1 Póde ou trangeiros apenas tolc•·aveis quando destinados a auxiliar 
uefe isso contmuar ass1m? a grandl! la v o um, distrii.Juidos por algum fazendeiro para 

s~nhores, quando dominava o espírito de partido :j ta ll1es ensin:.~r a mdlwrcs praticas do trabalho agrícola usado 
rí!fa de administrar uma província n:'ío era tão dillici!. na Europa. . ... 
Citdaum que era della .incumbido já sauia o que devia Ora, eu que tenho por muito respeitaveis os nobres 
fazer c os recursos com que podia contar. Na provmcia, sena,lorcs qu~ assim se pronuncÍÚI'ãó, q11e conheço a in~ 
se tinha um parti lo adverso,espe:rava logo achar outro que fluencia qut! suas opiniões aqui milnifllstadas podem.cxcr· 
lhe fosse devolado e que estava prestes a mover se ao ccr na dir!!CIJàO dos negocias do estado, cu para quem 
aceno. Nesses tempos tudo se fazia impunemente. A im- e~se negocio Jc colonisação se me figura como um verda~ 
prensa amigasoLinba louvores, os adversarias crão sempre Jêir.o duende, pelas consequl!ncias graves que .. provirão 
snspeitos em su:ts ccnsu.r.Is, O objecto principal ua tar!!l:• inilispemavelmeute ao paiz, ja nil.o digo pela cessação, 
era a conquista d 15 eleições ; essa não era di!Iicil <om os mas pcb simples pal'alysação da. massa e valor da. nossa 
meios que prcstáo afõ ltlis actuaes. Um delegado viohmto pro.iucç:lo, entendo que não devo deixar passar.cm silen· 
uo:neado para ial ou tallocali•1adc, acotopanl!ado de um cio essas ?Piniões adversas á emigração. européa,_ ainda 

:a dcst1camento c eom ampla !aculdaJe de processar, secncar q.te nao SeJa Sl!náo p:11'a protestar contra ellas. E por isso 
rcgwa de executar ·OS desejos da presiduncia. o Sr. s··n:tdOI', que entende ter o direito de prescr~Jver re. 

~'ei{a a conquista eldto· a•, regressava o presidente ccr gras nesta casJ, e qutl f.tz uso do direito que lhe assiste 
~ado de ercatura~ suas, c a quem ~ gratidão impun11a o como scn~do•·, toh:rará que me nl'io submetta a seus di. 
dever de applaudtr e su~Lenl~r. Ass1m se p~ss .vão ns cri etamcs, c ~xpentla sobre esta ma leria as.op~niacs quc~eoh_q. 

·ses. Mas hoje os tempos mu tarão, e por mats que e•for Sr. prcstdentc, para entrai' cm. um ilgc.mo exame. des.te 
~ta dos defensores ucsse systema f)Ueirào aqui tocar a trom negocio, V. _Ex. me permittir-a que di vida a nossa população 
lfeta dc'guerra, espero em Deus e espeto no b·,m senso de e~n suas diver~a$ categorias. Assim temos a populaçãoj_n. 
liaiz que semelhantes crises não se reproduzào mais No •ltgena,, que v1ve errante nos bo:-qties oualdêada, ~penas 
estado :>ctual, a tarefa de a;1ministrar uma proviuci.l vai se produzmtlo o absoluto neccssario p.tra sua alimentaçãGl; 
tllrnanJo ca·1a vez roais difficil. S. F..x. o Sr. ministro, o temoa a população csCJ'ava, e temos lín:dmente a popula
impcrio, queha pouco esteve na administração de uma I) •s çào livre. Oa pr•meira o que pod~remos esperar. em pro~ 
noss:1s m:.tís ímpnrtantes províncias, sabe praticamente cem veito da. lav~uL·a ou product~ao, da terr~? Ab~o!uta.men.te 
quantas dillicukbdes lu tão os presidentes. S. Ex.. devia n~da.. Por mats pro[icuos que seJ:lO os es[ort(OS empregados 
ter se lembrado de promover a reforma e mclhor:m1cn 0 para a catcchcse, e~forços q 1e applau-lo de todo o éo~ · 
àl administraç1o proviucial. l)e que vali.! qu~ se melhort'm rac;ào, el!es nao obtel'áO mais do que tornar in,ff'ensas essas 
as secretarias de estad,>, ;-mqu:mlo o mesmo pensamentl) numerosas tríuus cnantes: da pnpulaçao escrav;,t Lcer:
uáo d~scer tambe:ti ás rodas Inferiores da administração? Lamente clla continuará a ser atndJ. por muitos annos o 
quem são os exeeutorcs dJ.s ordens do governo? qut m grauclc recur;o Ja h v oura c o instruml!nto m(Üs pocleroso 
são os que e!abot'ão e preparão os dados c cleml!ntos pnra Ja p•·oducçao. .. ·. 
to .las as informaçCíes que são presentesailCOI'j)u legisht1vo? · Mus, cessado como está o traf~go, scnJ.o os nascimentos 
Não são as presi leneias? Pois bem, o cyue s'l.o as presi,len· apenas sulliúentes, o que duvido, par·a rcp:1rar as perdas 
cias? 11m só ho:ncm, que, além dos negocias propriamente provenientes da mortalidade, não devemo~ .. Cllntar. q~eno 
pro~·mciaes,.tem de accumular na gestão dos negocias iJa futuro clla prod.uza mais dv que na aclualidadl:l. Resta.~ 
administra<;ão geral as seis pastas de qu-1 se cumpõe 0 mi- me amJa a populat;ão livi'C. Qu~ dt!scnvolvimerto. poderá 
nisterio. Os ~ks. ministros de est.Hio, além da divisão do espt:l'ar a prc,duc~áo nacional do auxilio dt!ssa classe? 
traunlho das seis p:.~stas, teem por auxiliares agora ns con Elia nunca teYe organisaçao propria, nunca foi c:Jnsi,d ;l'á.:. 
sultores, o pr1>curador da coróa, o c onsdhu de estado, e tla como elemento .activo da proúucçáo; entregue. a si 
floalmcote achão·se aqui n:t córte o ode não falt;Jo muitos mesma, desprotegida, sem terras proprias, vivendu üefa~or 
euLL'OS meios de. se instruirem. Quão diversa é, pois, a 51 á sombra da grandll propriedade ou disp~rsa nos scrtõ.es 
tu1ção de um presidente. Sinto, pOÍ$, que S. F.x., propon lo do interior, SCfiUt'amcnte a classe livre do paiz não _pócie 
a sua reforma, não-contemplasse nelta a rcform:t da.admi supprir o vasio deixado pela falta de supprimento do tr.a-
~lÍstração provincial. balho escravo. . 

Além dtsto, senhores, é desta classe que se fôrma o 
O Sa.. SzRGIO DE HACllDO (ministl'O d6 impe1•ío) ;-Não exercito, a armada, 0 serviço da policia c tamhem agora 

cstaYa para isso autorisado. o da guarda nacional: sobre ella pesa exclusivamente o 
O S!l: CA~S.\NSÃO DE Snmruu': -Ru não me refiro recrutamento. Como se podt!rá el!a organisar para supprir 

agora á reforma da secretaria a que S. EJt. talvez alludc, com vanta~em a· clliciencia do producto escravo·~ .. 
vtsto como p:tra faze-la é que foi autorisado ; rc!iro-me 8. Oro, a vista deste ligeiro esboço, desejo que me digão 
{ll'oposta fetta por V. Ex. n l camara. dos Srs. deputados, qual stmi o f'Üturo ccouomico do nosso pait? 'Quan•lo a 
.creando um novo ministerio pela s9paração dos ncgocios p,.oducçào diminuir c com el!a a importação, quandó as 
tfUe se achtío sob a alçada. do tmpcrw.. rendas tit:cre~cercm cm maior escala, a qu~ meios.recorre. 

·Teria desejado que por essa occasião V. E~. cornprchen r·en1os para remediar essa siruação? Essa é a grande crise, 
desse logo a reforma da admmistração provincial, objecto s~utlores,. que eu temo, a crise eco no mica, cújos elleitos já 
de que já se tinha occupado o gabinete de 4 de maio. .se ·c•>mc~ào a stmtir, e ·na o essa crise politica com que me 

Passarei agora a tratar ela colonisaç:lo; materia que no arne.tçou o SI', senador do Rio-Grande. • 
conceito do orador qu~ me p•·ecedeu é já muito sabida e Se tivess~mos sido ao menos tão cautelosos como· foi o 
comcsinha, c sobre a qual, segundo ellc, cu narla disse Je ~ovt!1no d:~ Mctropole, que, antes de fechar o"termo para 
novo. PoJe ser que os.·. senador a quem lne retiro lenha ex,riri.lção complcra tio li'i.lfcgo, penSOil logo cm' lançar os 
ft!ito estudo muito profundo sobre o objecto; só mente de- prnneiros gcnnens para :.~urahír ao paiz uma emill'raçào de 
pl~;o que ~io rcsulla~o de suas loc~brações nenhum pro lr:thalhauorcs livres, nào vcrbmos hoje com t<\nt~ susto. o 
veLto tem li!':\ do 0 p:uz, porque as,1gr10ra. ~'uturo que já de perto nos aguarda. . ·· 
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O senado me pcrmittil·á que leia o contrato que no 
anno de 1818 foi cct.cbrado entre Sebastião Nicoláo Ga
chet1 agente do cantãu de Friburgo na Suissa, c o governo 
do Sr. D. João VI; assim como o contrato celeu~ adu em 
fraDckfort sobre ··o Mono em 12 de maio de 1823, por 
ordem do augusto fundador do imperio, sendo mio stro o 
venc1'ando José llonifa'cio; aquelle para impo1tação d~ 
100 fam1lias suissa', c este de allcmiles p.:~ra se estalide· 
cerem, a primeira em Nova Friburgo ('ornare~ de Canta
gallo c a ·segunda na de Cal'a v e !las da llahia, a rr ual não 
chegou a ter esse destino e foi ta roLem incorporad:t á de 
Nova l:'riburgo. (Lê os contratos.) 

Pela leitura que acauo de fozcr, ficará sabendo o se
nado aquillo que se hoje reprova , isto é, mandar vir 
colonos, estabelece-los, preparar-lhes hauitação e suste~
tllos por algum tempo, tudO" por conta dos cofres puult
cos, foi o mc~mo que j:l se fez. Assim procedeu-se tamuem 
com o estubelecimcnto da colonia S. Leopoldo. E, pergunto 
eu, Joi despeza ioutil essa que scfez? 

Invoco G testemunho dos lillios do Rio·GJ':lnde, e que 
elteB digão que valor tinbáo :~s terras de SJnta Leopold~~~. 
aules da f~ndaç~o claque lia colonia? Nenhum auwlúJ~~ 
mente. HoJe que valor tcem dias? Posso assegurar que v1 
prasos coloniaes de 160,000 b1·aças quadradas, que foi o 
perímetro concedido, vendidos po1· mais de 7 :OUO$. 

Qual é a causa do augmento da cidatle de Porto-Alegre, 
qual a fonte de abund:.mcia e fortuna em toda a p1·ovin .i<~, 
quando nas outras escasscào os generrsalimenticius? Nin
guem contestará crue toJos esses bendicios silo devidos á 
co!onia. de ·s. LeopolJo, c a outras que pel.o .exemplo e 
prospendade desta ~c teclh creado e dcsenvotv1do. 

O mesmo poderei dizer d.1 de Nova· friburgo. Teria 
·sido tão rapido o progresso do hoje rico e opulento mu
nid'pio de Cant:~gallo? Sem ella ter ia tido a in:lustria agri
col:l ·naqucJle logar os melhoramentos lJUC hoJe conta? 

E sabe o senado o movimento •,uc se opera naquella 
colonin, segundo me afiirmár~o colonos dali i com os quaes 
ha pouco tempo estive'! Fazendas que em 1852 ninda alli 
deixei tra·balhauas por fazendeiros, não poJcndo conti
~u:tr no dominio de~tes pela falta de braços escravos que 
se vão internando para os terrenos mais fcr te is, essas fa
zend:is teem já passado ao domínio dos colonos, os quacs 
unem-se, comprão a terra, JiviJem 1.1 entre si e vend~m a 
outra parte que elles mesmos náo podem cultivar. Por 
meio dessa conquista pacilica industrial vão clles se appro 
x.imando das grilndes "fazendas de CJntagallo. 

Ora, se ~orno essas outras colonias se tivessem fundado 
nas a·bas dessa immensa cordilheira que separa a nossa 
!iahia do valle da Parabyua n~o cstariào hoje os contra
t:JJores li v_res ás portas dos grande~ fazendeiros compmn
Jo-lhes aquellas terras que pela mwgua dos c~cravos não 
pou,;sscm ser por elles cultivadas?· 

Haveria motivos para tantas apprehensões? 
Sr. presidente, repito, a questão de colonisação é uma 

ctueslJ.o g1·avissima i da solução della depende o futuro do 
n:>sso paiz. Suppondo ainda que a producção niio deca
Jwá de repente, devemos esquecer-nos de que para uma 
nação que está acostumada a certos habites, a certos gozos 
ele vida civilisada, que consena urna certa o~tentação, 
~uc julga devet· Ler um exercito numeroso, uma esquadra 
crescida, como poderá e!la manter as despezas com esses 
objectos, despczas que por sua n:.itureza tendem a aug
mcntar·, sem que haja um augmento correspondente em 
sua receita 'I Este é o caso de dizer que-parar é recuar. 

Vê, pois, o senado que impressionado por todas estas 
censiderações não posso deixai' de dar o maior empenho 
e cuidado ao incremento de· colonisação. Felizmente a 
este, respetlo creio que a opinião que tenho não está cm 
uesaccordo ·com a do nobre minbtro do impe1 io. Sr, po
rém, isso é assim quanto ao principio, creio que quanto 
:~o ln\:Ío pratico de rculizar o principw não Jra iguul accordo. 

S. Ex. pensa talvez que podc1 á satisfazer essa grande 
necessidade do futuro.pe1os meios que iité agora teem sido 
em prcgadoB, isto é, por meio da associação ccntrlll que 
{lal'a e~se lim foi organisada nesta córte? 

TL ndo de !aliar Jcs~a assodaç<io, peço a meus illustres 
c o Jlcgas mcmLros desta camara que a diri9irão e a diri ;em 
;1indn r1uc nUo tom1.·m a m:(! as ll1inhílS o!Jserva~ões i nilo· 

fallo das pessoas, cujas intenções respeito, c as tenho por 
Ulelhorcs; f~llo da instituição em si. , · .. · ; 

A associação centr·al pt:!cca por l'a!ta de meios, porque 
tem! o sido instituida com um capital nominal de i,OOO:ooog 
divididos em 10,000 acções, apenas Lem dessas emiUido. 
.t.~35, sobre as quaes tem sómentc realizado o insignili
cante fundo de 41d50$. · . 

E!Ja J•ccca pela limitação de suas operações, pois pelos 
pa1agraphos 6 e 10 dos estatutos e artigo 32 do contrato 
que ella quer celebrar com o governo ellanão pódcim·; 
pnrtar e estabelecer r.olonos por sua contn, em quanto for· 
Jevedora á fazenda nacional, ou receber sul>vem;ão do go-· 
V!.!r~o. A c~ph~r;t d'acção,portanto, dessa associação estâ 
l11mtada; ella não póde sen~o manJar vir colonos ~ara 
Jimibur com os fazenJeirüs, ou para serem estabelectdos 
nas calunias mantidas ou suuvcncionad.:ts pelo governo •.. : 

Para importar colonos na primeira hypothese, isto é, 
para serem distribuídos com os fazendeiros, o meio n~o 
póJc ser p<!ior, porquanto, além da sem<:lhanna que nos 
dá ás antigas feitorias, e por esse mesmo facto ~e prestc:a 
mil pretextos de nceus:~ç:.'io da parte da imprensa estrati~ 
gP.ÍI'<~, accre~ce que a base desses contratos,· quer seja pana 
est~belecimento do colono pelo systcma de parceria, quer 
pelo de sold .• <h, a base do contrato é a. confiança. Ora, é 
wnegav~l que o fazendeiro que precisa de colonos mais la; 
cilmcote confiará na t:!Xperiencia e zelo de seus agentes 
n1 Europa e correspondentes directos dfl que no e~cru;; 
pulo c atilamcnto dos agentes da associação. r 

Para importar colonos, na segunda hypothese, ·isto. é,; 
para serem estabeleeidos nas colonias do governo, são tiio .. 
a!tas as despesas que por esse meio se fazem que,· ainda: 
mesmo nào havendo outra desvantagem, serião suillcicn..: 
tes paracondemna·lo. 

Vou dar um exemplo apresentando os dados que colhi: 
da rem~ ssa de 407 colonos introduzidos por intermedio: 
da associação central e mandados para. a.colonia D. Frati·; 
cisca. Reembolso feito pelo governo á associação pela 
passagem d:t Europa, ~4.:859~220; adiantamento para esta· 
uelecimento desses emigrantes, 22:1.31$360 j transporte 
desta côrte até o porto de S. Francisco, c:t!culando a 256 
por cabeça, 10:175a; transporte do porto até o lagar da 
colonia, medição de prazos, etc., 6:3.t3$730 i subvenção. 
termo médio entre 50S e aog, segundo o contrato, 16:280H: 
tctal 89:855~750, ou 220$305 rs. por cada individuo •. ·· · 

No computo dest:ls despezas não entrão as que devem 
ser feitas com a administração de uma colonia, estt·adas, 
obras publicas e outras que são inJ.ispensaveis para.o bom 
successo da cm preza, despezas que não podem ser infc~ 
riores a 70~ por individuo. Segue-se, portanto, que o preço 
mínimo por q11e se póde estabelecer um colono em um 
estabelecimento do governo por intermcdio da associação 
central, se não exceder, nunca será muito inferior a 300~• 

Vê, pois, o senado quanto dispendioso será esse, se fór 
o systema adoptado pelo .governo para promover cm gran• 
de escala a colonisação no paiz I Concluo, pois, dizendo 
que a existencia da associação cent1·al, organisada como 
est:\, não só não será util á emigração, como tenderá a di
minui-la, visto como, podendo ella fazer aos colonos pro
messas c vantagens, bem entendido 'á custa do estado, 
promessas e vantagens que não podem ser feitas pol' par
ticulares, sua acção, longe de ser benelica, só servirá par.a 
causar embaraços, estabelecendo uma concurrencta. pcrr
gosa a outras emprezas ele colonisaçao c aos particulares 
que prefl rirem mandar vir colonos por sua conta. 

Ultim·.mdo o meu discurso, tocarei. ainda cm uma cspc
cie. Quantlo o Sr. ministro do imperio, fallando em uma 
das sessões passadas, tratou d.1 venda de tcrras,eu dei um 
aparte que creio não foi por S. Ex. bem comp1·chcndido. 

Eu disse, Sr. presidente, que esses pedidos de compras 
4e terras ou venda~, quP. dos territorios medidos pretende 
lazer o governo, são novos embaraços que no futuro se 
oporão a um systcma rC'gular de colonisação. Se o pedido 
dessas terras coincidisse com o estabelecimento de unu 
corrente de emigração, hem, seria isso o systema de me
lhoramento, s~ria o indicio de que a colonisaçilo esponta
nea tomava rarzC's. 

Mas quando isso não lo! assim, quanclo vejo o ainda 
tão insignifi.;~ole quadro da.emigraç~o, o que devo sup-
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o r? Que essas compras são solicitHlas por especuladores 
~uc,á semelhança •las antigas sesmarias,~ão adquirindo as 
tercas qne por sua co!loc:u;ão se achão a1nda ~m boa~ con 
Ji\~6es para serem colou,s·a.Ias, p lrJ. dcpo1s no futuro 
vende·l~s por preço fabuloso. · 

Acautclc·SC o governo contra essa estratcg :l; raça quanto 
antes cessar essa c!Pspcza tiio avultada qu:\o inutil que se 
faz com as mcdiçoes, e ojunte mais esses 545:000~ ou 
567.000$ consignados pa1·a impo' tação, c com essa som
ma veja se pelos meios que julgar mais acertaJos pódu dar 
um grande impulso it colonisaç:íouo paiz. 

Peço ,ao senado desculpa de me: ter allonganJo nesta 
.. ruateri:1. 

.,M . 'Ü Sn. ·l\IARQUEZ DE OLINDA:- Pedi a palavr:t, Sr. prc .. 
... sidcntc, para fazer un1a obscrvaç:ío sobre o artigo-T/lea .. 

tro rlramalico do Rio de Janeir·'· 
A. commissão manda dar M:Ooog i cuiúo que é engano, 

q~c ~eve ser 48:090~. Mas, ?C ncaso a commiss5o quiz:di: 
mmmr essa qu:mtw, não sct qual a rnz:io por que a ler Ja 
para esse theat1:o 4:090$ por mez, qtte e.m :12mezes s_iio 
4.8.000~ ;· reduw·, po1s, a M :000~ não se1 qual a razao, 
supponho ser engano. Não cst:\ presente nenhum dos mem
bros da cornmissão que explique esta reducção. Para me 
certi!icar, con"ultci o mnnusci·ipto orig"nal c achei os mes
mos .1.1 :000~. St:rá mecssarío, pois, examinar este negocio. 

Ora, a este respeito tenho de fazer outra observação. 
Tem· se d1to geralmente ahi no publico, tem -se escripto 
nos periodicos que o governo estú fazendo despeza com os 
the~tros. O go1•crn.o, St~nhores, náo gasta nada, absoluta
mente n~da, com os the:ttros: essa accusação é infundada. 
Mas será acreditado, porque terà apparencia de verdade 
se passar o artigo como está, porque diz : para o thcatro 
.H:OOU~, na conformidade das leis tal e tal. Estas leis con· 
cedem ·loterias para <:stc objecto i e assim não sabe este 
dinheiro das rendas publicas. Mas ninguem as vai ler: o 
q•te se lê é o artigo do orçamento que diz que ucve sahir 
d >s cofres publicos esse dinheiro, e, como apenas faz-sere
f :rencia á lei e não se ex pliéa qual é sua disposição, facil
mcntll se pensará que esta despe za se faz com as rendas f>ll
blicas. Eu achava melhor que não appareccsse esta verba 
na lei do orçamento, para evitar esta errada intelhgencia. 
C )lll esta suppressão nào serão oll'endiJos os dii'Cttos do 
e·nprezario. O governo, cm observançia da lei, pótlc manJar 
e tab(:)~cer uma caixa especial no thcsouro na qual se 
r !colhão os productos das !(•terias das quacs hão ele sahir 
e ;saa prestações: deste modo guardava-se a lei c licavão 
satisll'Jlos os direitos do emprezario; c assim tiran· se do 
orçam,:nto esta vcr!Ja. Isto pódc·se fazer por um acto do 
governo, sem dcpcndencin de autorísaçno lt:'gislativa. E, 
se acaso se torna nccessaria alguma intervenção das ca
maras para esse lim, nno sei porque não fazemos esta 
declaração; porqne, assim como a com missão propóz a 
supprc~são da commissão de engenheiros, que vem a ser 
a· rc>t.Jga~ão de uma lei, porque essa commissao está creada 
cm vi!'lwJc' de lei, do mesmo modo n.'\o sei que e1ubaraço 
have1·á p.wa a d.::cln.ração que proponho. 

Foi autorisado o governo para fazer extr:1hir loterias, 
cujo producto desse para a edificaçfio de um theatro lyri
co i fez um programma, nomeou uma com missão, estefe 
abert? o concurso, foi este julgado, e por fim deriio .se ·os 
premto3. . . 

Mas l.'tl tenho de chamar a atte>:1ção do Sr: ministro so
~rc est..; obj.ccto : a preferenci~' qu~ se deu tem sidO ou;. 
JCcto de mu1t~ c~nsura, não se1 se JUsta ou injusta; màs 
parece q,;c a d1gmdad~ do go,'erno esLà de alguma maneira 
envol vid ... ::tisto i e porque guarda-se silenêto . sobre ob
j~cto tão i'ortemente censurado? Se o governo está resol._, 
v1do a ad•·ptar o plano preferido pela commissão~ não deve 
deixar sem resposta nquellas accuEações. Se reconhece a 
injustiça das ooservações que teem sido feitas, faça escla
recer o puLlico, para que não Hque prejudicado o juiio 
que se poderá formar sobre este objecto. E se acaso são, 
bt.!m funJauas as accusações então procure remctliar os de
ft:itos apontndos. 

Náo !'alio nisto senão para que o governo mantenha sua 
dignidudc. S:io estas as observações que tenho de fazer. 
.;.~. Sn. CANSA~SÃO DE SINUlBU', tomnnJo a palavra, 
o!üeceu uma cmcnJa que Ucou reservada para occasião 
opportuha. . . 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, o Sr. prc~ 
sideate consultou o benatlo se_ dava por encerrada adis~ 
cussão do art. :Jo c seus paragraphos com as respectivas 
e1_11cnJas ; c, deciJ.indo-se peJa atlirmativa, foi encerrada a 
UlSCUSSÚO. 

o Sl'. ministro do impcrio retil'OU~se com as rncsmas 
formalitlaJcs com que tinha sido recebido.. · · · · 

Pootlo·sc á votação, forão approvados os paragraphos de 
art. 2° da proposta do governo, salvas as emendas; e, sendo 
tambem estas postas u votacão, forão approvadas.todas as 
da commissão tle fazenda dÓ senado, e das da, camara dos 
ueputados as que por clla não tinh~o sidt) alteradàs. (Vide 
Corréio Alercantil de 28 de junho pro:dmopassado.) .. 

O Sn. PRESIDENTE deu para ordem do dia da seguiÍlte 
sessão as ma terias já designadas e a continuação da 2a dis~ 
cussão da proposta J.o governo sobre o orçamento geral do 
impcrio para o cxe1 cicio de 1859 a 1860. · 

Levantou-se a sessão ás 2 1/4. horas da tarde. 

~ 

§ess.üí4) em. 7' de julbo. 

Sum,u RIO.-Expedícnte.-/(epl·esentaçâo do arcebi~po tia 
Eahia sobre o ca.~amenlo ch•.'l.-OrJem do dia.-Requeri
mento de adir.mzento do ~r. Silueira da ll!otta sobre a p1·o:. 
posit;ão que concede uma pens12o ao vigario Joao Baplistii 
de li'igueirecl9. ·Discursos dos Srs. Yasconcellos, Cá1 neir_a 
da Campos, Dantas, Dias de Cm·Mlho e Silveira da Jllot~ 
ta.- Discussão do art. 3° e seu.i 11aragraphos ela p1·oposl<l 
do govemo so!Jrc o orçamento para o exercício de 1SB9 .a 
1860, com as respcctiuas ementla.l·, na parte ,.elativa ao mi
nisterio da justiça. D.'scurso drJ Sr. D. Jllanocl. 

Este Lheatro teve a princ1pio o favor d.1 2:000~ por anuo, 
marcando· se numero certo de loterias para í cudil' a essas 
despezas. Depois disto foi elevada a quantia a 3:00U~, 
danuo-se ao ;.;o vemo o ati i trio de tirar as loterias que fos
sem necessalias para esse .fim, e fi~almente elevou :se a 
4:000~ com a mesma condrção nntenor do governo fa·zcl' 
CXll'ahir as loterias r uc forcu1 nccessarias para preencher 

A's I O 3/~ horas da manhã o Sr. presidente abriu a scss:tcr 
com 30 Srs. senaJ.orcs. 

a quantia. ' 
Achava cu melhor que esse theatro entrasse nas condi::. 

ções de todos os outros, que se marcasse um numero de lo· 
terias correspondente a essa qu:mtia, e que ellc fizesse o 
~nesmo que fazem os outros, diligenciai: sua extracção; 
ISto parece que seria o melhor, tanto ma1s que com este 
systema !leão mantidos os direitos do eruprezario. E, quan· 
do não se admitta este arbítrio, parece-me que se podia 
muito uem adoptar o outro expediente que inllico. l\1as, de 
qualquer modo que seja, o que me parece ncccssario é 
IJUe se dê a este anigo outrn. re,Jacç:lo que faça v~r com 
clareza qne <'Sle dinheiro não sahe das rendas publtcas; 

Ora, fallanJo en'ltheatt·o, não sei se na casa já se tocou 
no oujecto em que vol\ fi,llar, mas cmlim direi '-'lgumas 
IJOllC::tS pal(\Vl':IS. 

Lida a a~ta da anterior, lo i app1 ovada. 

EXPEDIENTE. 

0 SR. 3° SECRllTARIO leu 
Tl>cs J.visms do ministcrio dos m·gocios do imperio, rc

rncttcndo um dos autog1·aphos de cada. uma das l·es·oJu. 
çocs da assombl~ageral: t~, oza e 3J1 approvando as perisões 
concedidas ú barone:u de Tramanrlahy, a D. Maria Bem
vinda Pinto Il.amos c a. o. Balbin:t Emitia da Jl;~ix.'io; 4a, 
nuto1·isantlo o ~o'Vcrno a conceder carta de natura.\isaçãa 
de cidaJão bras.IIcrro aos subdit?s po!tuguezes 1\tanoe.l José 
R:otlrigues Peretra e outro.<, Jose Mana de Souza Qumroz c 
oull'OS; 5a, conct•dendo duas loterias para a conclusfío Jo 
hospital t.lc miscricordia da cidade de Jacarehy ; nas ~uacs 
resoluções Sua. Magestadc o Imperador consente.- I· icou 
o senado inteíraJ.o, c mandO\t·SC COlllmunic:~r 5 ca11mr.t 
dos deputados. 
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Ha cm primeiro Jogar informação mui favornvel do' \'h 
gario geral do bispado, do bis1~o de Marianna, das aiiiciri~ 
dadcs d6l Jogar onde o. vigario reside~ e .informação 'igual .. 
mente honrosa do prestdcnte da provmeu1, o nosso collegà 
o Sr. Carlos Carn<•iro de Campos. · .· . • 

Todas essas informaÇões confirmiio, quer o conceiio·dc 
que goza o parocho, quer o catad? de _impossii.Jilidade .cm 

I'ENS10 AO. C:jNEGO J0.:\.0 DAPTISIA DE JIIGUiliREDO. que cJ.Ie se acha: pordco~sequcnCI_n,, ved• V. Ex. que os·:cs~ 
clarectmento~ q11e po enamos ext21r o governo são os 

Entrou .cm discussão o requerimento do Sr. Silveit;a da que se achtw JUntos á propostção da camara dos deputados, 
Motta, 11 poiado na sc~são antece!·lt:nte, propondo que se · Mas dizia cu, Sr. p1esidente, que allega-se q11c o prc. 
Jleçü.o ao governo iufórmações sobre a nutureza dos ser- cedente é máo, que vai aurir-se a pot·ta a iguaes fá.vores:a 
viços prestados pelo eonego João B.1ptista de FigueircJo, muitos ecclc:siasticos que estão nestas ou cm. mclhorés 
~1 graciado com a pensão annlllal Je GOO~. circumstancias: em primeiro Jogar o precedente não 6 

Um officio d6l arcebispo contle de Sanla·Cruz, remet
tendo urn. exemplar impresso da represcnt::tção dirigida a 
esta augusta camara acerca da proposta do governo soLrc 
«ll casamento civiL-ficou rest~rvada para se tOH1ar em 
consideraçc1o cm occasiào opportuna. . 

0!\.DEAI DO DIA. 

novo, e em segundo Jogar direi que a todos que se acliâó 
O Sn.. VASCONCELLOS: - Sr. presidente, o requeri- nas circumstancias deste vigario cu n:lo duvidaria ampa-. 

n1ento ~uc se cllscute tem por objecto pedir in!'orrnaçôes rar clilm meu voto para q1te nilo fenecessem na indigeni:ia 
ao governG sobre a pt·etenção do viga rio de S:mta Bal·bara, sacerdotes que com igual zelo houvessem parocb.iado c 
e mais que essas informaçocs com a p1·oposição da camara que. no uhimo quartel da vi dr, recorressem ao governo e âs 
dos deputados seja 1~1andada a uma commissão da casa cam~ras; ~ parochos nestas circumstanci~s v. E:;.. vê q~e 
para interpór seu parecer sobre a mbWria. Parece me q.u.e era tmposstvel que eu negasse 0 Uleu apow. · ... 
este requerimento não deve se);' adofltado nem na prim:eil'u 
nem nasegunda parte. . ,.;;;; O Sn. SILVEIRA DA MorrA: - Apo3ente-o. 

Eu a~ompanho o illustr~ sen: dor pela província de O Sn. VASCONCELLOS : - N;io o podia f:tz:'r o giJ. · 
Goyaz rm algumas d1s coasuleraçoL'S que ollerecllu a r.)s- vemo: não é novo c unico o f .• cto de se darem pensocs :a 
pello da facilidade com que entre nos se concedem favores vigarios; na casa !ta qucrn conheceu a um vigario, hoje 
l~ecuniarios e multiplicào ·SC: liccr.ças pa a r:~sscios á Eu- f.allecido, o Sr. Dr. Luiz José DiaS Custodio, mr.u. diMrio 
l'opa a magistrados, difficuhmJo os tribtinaes de seus amigo e parocho da freguezia de S. João d'El-Rd i <:ssc 
H.embros c prejudicado se assim a ud tinistraçãq da ccclcsias~Ico, rcspeitavel por muitos títulos, enferooou.c 
justiça. · recorreu ao governo, e o governo deu-lhe uma pensão: nil.Ó 

0 Sn. SILYEIR.A. DA Morr.\.: _ Fa!lci de licença, cm l'oi, portanto, o ministerio d~ 4 de m~io quem abriu o 
geral, c não de licenças 3 magistrados; isto é de v. Ex. exemplo. E a quem diz ~ue se concedesse a posentadôrit~. 

resroodcrei:- a questão é de nome; reconhece-se que .o 
O Sn. VASCONeELLOS: -Perdoe V. Ex. i cu n~o quero vigario de S:mta llarbat'a tem direito á aposéut:tdoria, 

nem de longe alterar o que disse o illustre s ~n 1dor.... logo, V. Ex. v e que não se desconhece o valor dos serviços 
() SR~ SILYEIRA DA MOITA:- 0 se~ a scq. d(JDO. p ~ ;l t dos por este paroc!JO. . . . . 
O SR. YASCONCELLOS: - ... porque entendi!> que dcvemes O governo, porém, entendeu que não devia d~rumo. 

. 1 aposentadoria, porque sem lei GJUC l'egulasse a concess:to 
ser r1gorosGs nestas concessões c sómeqte outor·ga- as.com dessas aposentadorias poJia 0 prece11eote ser muito mais 
justi!rcadis~.imo motivo i o ~e:>u:e senador vê que não pro- perila·oso, muito mms funesto, wndo, como é, contestad_o 
cure1 de forma alguma JWeJudtcar· a sua a:gumenta<;áo: v · ·n 1 1 por j'cssoas competentes quanto aos parochos. Entretanto 
seJa, port:mto, como o 1 . ustre senur or rcc ama' uma t:c a leea que a outros f1wccionarios t>ublicos nas _circunl· 
nr'O')OSÍr.àQ oerul. v 

1 '· • tl 'd . . stancias daqudlc de que se trat:t se não teem co_ ncedido ·.•, Dtssc eu, Se. pres1· ~·ntr., que não era nr;ccssano pcdtr ' 1 · d 
esclarecimentos ao governo, c a raz:~o p0r qae as;;im me pensões cm rcmurlcraç:íoi c tam Jem um equt voco c quem 
enuncio é porque a petição está suOicientemcnte doeu- apresentou seme .tante argumcntú. . .. 
mcntada. o vigario de Santa Barbara é um-dos ccclcsias- Let~!Jro-me, por ex.emr)lo, Se. 1)1'esidcnte, .que o juiz de 
ticos mais dignos e que mais honra fazem no clero L:·asi- direito Jc Campo M.tior, na p1·ovincia <:lo Piauhy, foi apo~ 
lL·iro; se u:to fosse o seu estado de impossibilidade physisa, sentado; mas, como tinha ellt! poucos ao nos de c:<.CI'.cicio · 
Jc ·certo que o &ovt:rno encontraria nelle um cx.cdlente e a ap0S1.mtadol'ia n:"io era vant;;jo~a, ou ao menos não ·era 
pastor para qualquer das clioccscs. vagas i tal é 0 conceito sufliciente para sua decente su!.lsistcncia, recorreu ·ellc ao 
em que geralmeute é tido. f:stc cccJesias~ico pt·estou na governo, C O governo concedeu·lbe Ulll:.l pensão sobre 
narochia cm que serve de viga rio ba mais de 33 !dngos tor·lhc jú dado uma aposent<Jdoria. 
~mnos importantes serviços, e V. Ex. comprehc'nde I.Jem Yt3, po_is, V. Ex. que for:1 dJ classe d1~s viga rios ha na 
que um paroeho que por tal espaço de tempo se encarre~a d0s magtstrac!os cx.emp~o tgual a este de que se trata. 
do dillicil c penoso dever de p:muchiar tem sem duvida 1 Ora, nestas Cll'ClllllstancJ:ts me parc,~e que tenho provado 
11rcstado serviços muito valiosos. que é dcsnecesFario ou vil' uov[lll1Cnte o goyerno, porque 

, , . . . ellc !ta de soccorrer· se das mesmas autondades a quem 
. O Sn. .• SIL1EIRA DA MOTT,\ ·- H,1 ll!Uitt)S outtos de já ouvi~:; ha de ouvir o presiLlt:nte.da. província, o bispo, 

50 :mno... o VlfPI'IO g~ral, etc., ~ tod.1s essas mformaçõ~~ não p.~d~-
0 SR. Y.-!..SCO~CELLOS : -Não contcstt): ncc1·esce que rã o contrar1ar cm nenhum ponto aquellas truep ha na casa. 

ll:l idade avançada em que elle se acha, maior de 60 an· Diz, porém; o requerimento : • Vá o projecto a ~una 
nos, é conduzi,lo pela màa n exercer o seu ~anto mioislc- commissão Ja casa .• E cu nã<) duvidaria, Sr. presidimlc, 
l'io, porque cstú quasi completamente cego ; e nest:1s (dig0 .0 com toda a sincerid~d~:) vot:~r Jl~.l'a qut: o projecto 
circumstancins, carecendo de ~occorros pecuniarios, reco r~ fosse examin:~Jo por duas~· po1· tres coll)missõcs, porque 
rcu ao governo, r. o go\·erno entendeu que devia dar-lhe e~t quereria provar no ii lustre sen.tdor peh p1'ovincia de 
uma pensão G'm rc~nuneração Jesses ~er·viços, Yisto não Goyaz que 1:ste parocho nfto tem protectot·es na. ca~n, 
!'oder aposent:~-lo, . desses protectores 9uc se oc~.:ultão, n:lo i u sua pt·tm~ua 

Allega-se que é pengoso o prece,~cnte, que niio deve ser protecção é a dajust1ça d~ sua causa, e quem é protegtdo 
adoptado o principio de se darem pensões a vigarios: se pela justiça dispensa todo c qualquer advogado; mas 
entendo qut;J o governo deve ser muito parco nessas con- V. Ex. sabe que n:lo tem siLlo estylo da casa m:u1dar todas 
cessões, entendo lambem qu1: nas cireumstancias em que as proposiçoes da camara. dos deputados a commissGes. 
:;e :.1cha o par~cho dt: que se trata nuo duvidaria concc- · d 
der i3ual favor, benelicio igual, a ttldo a queiJe ecclesias- O SR. SILVEIRA DA ~lOT'f.\.: -Parece-me qttC até 6 ° 
tico que o reclamasse da :JssemiJ!é.t geral. g este vigario, regimento. : 
Sr. presidente, não mund(:)u ao governo, e o govcmo não Q.Sn.. YASCOXCRLLOS: -Se 6 do regimento não tem. 
manLlou ás camaras urna preten~:io núa de documentos; Sldu elle observado) porque noto que as proposições 
pelo contt·ar-io, ajuntou-os conclu(lcnti11Bimos. E de quem da camara dos deputados não são remettidas a commissiiO 
,.-J!t'S s~o ~ algt.una., c o Sr. presidente do senado declara que nl\o ha 
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!:ti tli$posi\~ão no r~gimcnto: por ~onseq?cncia V. Ex,. esta 
cc uivocado. St! fo~se uln'JgatrJJ'lll _?UVII' :··S ~Om1mssões J 1,e preten•~õcs do; ta ordcrn, cu nao duvtdana dar \UPU 
s.Ju ' 1' d · b vnlo pHa que a de azen a .ullt;rpnzesse sen parecer so re 
a nwteria; mns, corno cm rnmeu'" log:n· o. parecer da com 

- missão é disnensave!, po,·qne ·s esc!.,recuncntos estfio na 
mesa, e em~cgundo iogat; náo é csty!o m~ndar ~ujeitar t1 

.-i l'~~me de commi~sões do senado :~s proposq(õcs da cam3-
j J-~ 'd,Js depuL<,ÚüS, c1~tendo guG 0 l'l~querirnênto ni10 dl!ve 

:-= ser adoptado, c por 1sso voto contrn elle. 
-~ . 0 SR. PRESIDE:'IT:E :- Tt~m a palavra o Sr. Carneiro 
" de Ci.ltnpos. 
d 0 SI\. CARNEI,RO D~ ÇAJIJ.l'OS:- Pedi a palavra, Sr. 

prcsi.dente, para l.azcr_ ltgetr~s consll.lerações acer'C:I do re
<jllCflOlCDtO cm ~~scu~sào., p;l_f<JUC não me parece neacssa
r.io que a propostç:~o que vc1~t da camara do~ dl~ru.Lados 
approvando a pensa o conc.cchúa pelo gov.erno !ln perwl ao 
v10'ario de Smta BJriJara va a uma comnnssão do senado 

0E.ste negocio foi examinaria p<!to governo, e depois su: 
jeito :í deliberação da c::nnara úos deputados ; e está com 
todos os documentos que potlcru esdarer..er as circum:;t:m· 
cías do agt·aciado: entendi), pois, que o senado deve <~dop
tar a resolução da camaru dr1s deputados app(l!lvando 0 
acto do governo que concede essa pensão. . 
, Disse-se que est.e viga~io ficaria percebendo a sua con 

• ..rrua e. que além drsso te na essa peAsão; mas eu en.tcndo 
·J .~ue esta pensão é destinada a substituir e supprir ·a coo

. irua, que o agraciado tem de perder. 
· 0 Sn.. SILVEIRA DA ~IOTTA.:- Não p6dQ perd~r a 
congrua sendo vigario co!lado. 
• O Sa. CA.mmmo DE CAII'l~'OS:-: Wi::J.? ellc, impossibili
tado de scrv1r, tem de renunc1ar a vtgana; e, a~âm, pet~st:J 
que o acto do governo deve ser approvado: e, embora se 
diga que as?im se abre Ull1:l. porta .a outras pretenções se
rne~hauLes, Julgo que uma. tal cons1derat~ão não deve i.n
flutr para que o senado dctxe de allcnuer a uma reclama
ção que se reconheça justa. 

Qual é o meio q uc tem o governo ou os pc~eres do 
J estado de amp1rar um vigarío que serviu lll:.{ÍS de 83 

an~os e gue por cegueir~ . impoosibi!itou-se de. pr,estar 
:=a ma1s serVlços? Quere1s obnga-lo pela lome a contmuar no 
... seu sacerdocio e ir pela m:lo levai· o s~cramento e r~zer 

tolios os outros misteres que lhe são incumuídos ~Quereis 
que clle desista de prestar e~ses serviços pela sua impos
si!Jilidade pirysica e fique reduzido ft misel'Ía? 

0 SR. SILVEilL\ DA hlO.TTA. :- N:1o póde ficar p0rquc 
trm a sua congrua. 

O SR; CARNEIRO Dll C.\~1l'OS :- M,rs é necesmrio que 
élle desist:J. ddla, e, pois que a ~~a.rochia não ha de ficar 
sem vigario, ha rle ser nomeado ;1 gum 0utro que o substi
lu:J.; e ha de rcp:~.rtir necessariamente a congrua. 

O Sn.. SIL VEIH DA ~rorrA :- Náo ~la viga rios encom
mendados? 
. Ü SI\. CATINEIRO DE CA~lí!'OS : - E' por isso que tem 

acontecido que varias freguezias importantes tecm estadt:J 
sclli. vigarios, como, por exernp!e, a úa cídaúc de Barbace
na, que não tinha quem administrasse o pasto espiritual, 
que.u tlzesse os assentos de t:asamentos, etc., úe m0do que 
mes!Uo o estado civil dos cídadúos ficava ent1·egue ao 
acaso, porque nii.o ,havia quem quizcsse servir de encom
mendado. · 

O Sn.. SILYEIRA DA. nrorTA: -Os vigarios encommen-
t!ados e coadjl1tores não tcem congrua. . 

/ 0 SR. CAllNlliUO DE GAI\1l'OS: -;- Os coaJjutores tccm 
t!l.o pouco que náo qucrerà0 serv;r s ·m receber a con
grua, . rtt parte della. Ora~ este vig ri:l, que t o bem serv.iu, 
segundo ínformnçües do prcla,lo tle Marianna, · e~undo 
al testa o vigario geral, segundo allestão outras autori
daclcs, segundo eu mesmo Lenho conhecimento, porque 
corno pr .s dente d~ província tive de int'ormar a sua pre
~ent(ãO, o que pecle é, visto ter de deixa n frcgu('zia por 
tmt!ossi~i!i tadt•, não !ica,· reduz\ doá mis~ria. Q .tal será o 
lne1o dtsso se ftizcr 'I Apclscn a·lo '/ Não sei s J o governo 
está aut,risado para iseo.... · · 

UJII Sn. SENA non: - N:ío está. 
( Cnt~ão ·Se alguns apartes.) 
O Sn. PRESWEN'rE: - Attenr.ão! O que está cm dis..; 

cuss:ie é o adiamento. ' 

0 SI\. CARNEIRO BE CA:Wl'OS: ~Estou no adiamento e 
concluo po1' votai' contra elle. Ora, dizer-se que estava a[,~r
ta a porta a muitos preLenções é um argumento q11e póde 
parecet: furte, .m:1s q11e julgo que o senado não. deve ter 
em mmt~ constdcJ'ação, porque depõe contra a sua mesma 
r.rudencta. O scn:t.do não ha de querer se acautelar contra 
st mes·no. Abr·e-se a port.1 a essas pretençaes, é verda•le; 
mas está o senado no seu direito reJeitando-as: discuta-se, 
pois, e rejeite-se aquillo que não deve ser admittido. 

0 SR. SILVEIRA DA 1\IOTU:- Pois é este o fim do 
meu requerimento. 

O SR. CAR~:EIRO DE CAMPOS:......, Eu reconheço isso; 
mas entendo que o senado deve dar um voto para que se 
faça just1ça. V··Jto, portanto, contra o adiamento .. 
. O SR. O ANTAS: -Sr. presidente, eu voto contra o adi::t.· 
~ento, porque acho que não prccis:unos de explicações do 
governo soiJre esta ma tez ia. A questão é tão simples que 
a podemos decidir sem mais demora; Eu entende l'fUC 
os poderes do estado no exercido de su:J.s altribuições 
não as deve exercer arbitrari.1, mas sim discricienaria
mente, isto é, com discrição. O arbítrie é o sic volo, sic 
jubeo, sit pro ratione voluntas; a discrição é o bom senso, a 
razão e logír..a. Assim, entendo eu que o governo quando 
tem de remunerar servicos deve ver se o individuo a 
quem se quer ren11:merar é ou não pobre, se tem ou nüo 
meios cte subsistencia; se os tem, deve dar-lhe titnlos, con
dccc:Jraçõcs, etc. ; e se os não tem, então deve dar-lhe uma 
mercê pecuniaria, até pelo principio de que - s~m cobres 
m.lo va(em nobres. 

Vcjan10s, p0is, se o indivi<luo em questão acha-se nas 
circumstancias de carecer ue uma pensão. O parocJ10 
de que se trata está impossibilitado de exerc.er .o ~.eu offi
cio; isto 6 uma verdade que nesta casa se não contesta: 
mas acaso achar·se-ha etle coltoca<lo na miseria, a ponto 'de 
merecer ser pensionado pelo .estado? Segundo o dirt::ito 
êanouico, o parocho que por molest[a não póde exercer 
as l'uncçues do seu oflicio obtem lieença dg seu bispo e 
põe cm seu logar o seu coadjutor approva,Jo pelo mesmo 
uispo, perc~.:hendo este coadjutor. parte . das bcnezes, 
além da sua congrua, que como coa<lJUlOI' a deve ter; en
tretanto que o parocho impcdiJ,o continúa a. perceber tam· 
bem. a sua congrua e parte dos benezes. Faltou-se aqui em 
parocho oncomn!L!Oda11o no impedimento do pJrocho i nós 
devemos f:~.zer di!l'crença entre frcgúezia vaga e freguezia 
cujv parocbo está impossibilitado: nt:J priu1eiro caso o bispo 
nomêa um vigario cncommenclado, áqucl!c pertence o 
jus stolm e a con_3ru:J.; quando, porém, o paracho acha.se 
imposú.bi!itado, então é subslituido pelo seu coadjutor,. 
que tem part.e do beneficio. Se o paroclw renuncia ou 
abandona o séu otlicio, então nada recebe, porque, segundo 
o direito cnnonieo beneficium propter ~Uicium. lia casos, 
porém, em que, segundo o direito canonico, os paruchos 
sem resi.dencia na sua igreja teem direito ao benelício : por 
exemplo, por motivo de guerra, dt! peste ou molestia, 
como já disse. O boncücio é e direito gue a i~rcj~ coocei:le 
a um sacerdote de receber as rendas .d-: uma Jgt'eJa em tro· 
co de serviço que lhe pre~L:l.. 

0 SR. li!ARQ'UEZ Dg 0LIXDA dlt um t~parte. 
O Sn. DAN TAS :-Fiqt~c Y. Ex. certo que, npezar des

tas re(Jexõl's, que sct'vem apenas para firm:lr certos prin
cipios, não votarei contra a pensão c logo direi a causa. 

O Sn.. nas DE CAilYALHO : -1 Peço a palavra. 
O Sn. DANTAS ~-Temos na .lei do orçamento que se 

acl1a em discussão nm caso que, se niío é identico, é bem 
analogo : fallo da congrua q.ue na re.fet-ida l.ei do orça,mel'l;to 
se estabeleceu plra o Sr. l.HSpo restgnatano úo Para. E1s, 
pois, um bispo que, tendo resignado e seu ofllcio, pede que 
se lhe dê parle d.o seu beneficio ; e cu pyetcn.d.o votar a 
favor do seu pedtdo, porquanto a seu respeito m1htão raz<iPs 
que, se não são de rigorosa justiça, ~ão sem duvida de 

o 
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summa c~uidade para se lhe deferir favoravelmente. O 
bispo resignatat·ío do Pará ~oí parocho de uma. das fre·. 
gu.ezias da córte; por suas VIrtudes ~ boas qualidades f~1 
chamado 110 episcopado; suas molesttase sua tdJde o obt·t
"árão a ped.it· a Ji~pensa eu a resignar esse Jogar ; suas 
~azões forào rcconhecitbs .e aceitas pelo Blonarcha: será, 
pois, decente que esse sacerdote, que perdeu o se~ Jogar 
<le paroche, que, sendo elevad0 á alta cathcgona. de 
principe. d~ Í"reja não póde continuar por suas m.o
Jcstias, volte á~Ma ~ uma v.ida de miseria e passe seus ~.as 
de velhice na pêriluia? Certamente não; e estou convencido 
que nesta casa se lhe fará justiça. Dito i_st? ~f!l· geral aecrc~ 
úas pensões concedidas a parochos im posstl.nlttados, voltQ a 
llypothese que sediscute;,não me oppunho a pensão de que 
se trata. Seria uma iniquidade vot:n contra uma pet•Sáo 
concedida a um parocho que, além de 30 annos de servtço, 
teve a inl'clicidade de cegar; sirv:1o apenas os meus ar
gumentos para esclarecer unicamt!nle a questão pelo ladG 
do direito c para qu•!! não scdcc~ 1.1uuso~ para o futuro,mas 
não para pr~judicar ~ pensiio que se dtscute, que ~:cco
nhcço de summa ClJ!ltdade. Fallou-s'; cm aposentadona. de 
:r~rochos ; seria isto certamente um. c_aso novo na noss~ le
gisla.;ão. Eu entendo que os Lenchc.mdos d~ cura da alma 
não poJem ser nposentados _; se~s log:1res_ s,o. podem con
siderar-se vagos p~la renuncia e l!lCOt~pa_tt?ll:dade ma;ea
das nos canones ou post scntent10m JUdiei; 1_sLo ~ã? ~ só 
por obedient;Ía aos canones, que cm rnatcrJU dtsctplmar 
:podem ser alteradoo-pelas leis civis, mas sim por cau~a de 
eonvenit·ncia da igreja, dos lieis, pelo mai que re:sultma de 
uma mudança continua de pastor·, pela inccrtc?.a de Jogar, 
que produz sem prc um ~n~fcci_mcnto no dever de melhorar 
c de conservar a propna tgrep, etc. Portant_o, senhores, 
tendo dado est~s cxr·;lic~IÇões ac_e~ca do que ~tnto, declaro 
que, em vista das razões que nuhtão a rcspetto do padre 
agraciado, voto a favor da pen~ão. 

O Sn •. DIAS mz CA.n v ALHO : - Direi m ttilo pouco a 
respeito. do requerimento que se discute. O nobre s_ena · 
dor pot• Goyaz peJe que esta proposi"üo vá a commtsSà0 
de negocias ecdesiastit;os ... 

O·SR. SILVEIRA DA MorrA: - De fl?.cnd,l. 
O Su. DIAS UE CARYALHO : - ... de fazenda, sim; c 

que se ex.ijao informações do governo •. 
Vou {lOis fazer aJaamas rellcxões, a V!Sla das quncs cs-

' , :l d 'd pero que o no_bre _senador se convença ~ qu.e c. esn~-
cessana a aud:encta do govemo neste caso,_ c _que pod~a 
ser mesmo dispt:nsado o exame da com~umao, como 
p1•opõe no seu requeJ'imento. 

Tenho prestado allcnçào aos disc~1-s0s que se Icem feito 
acerca da materia, e estou pcrsuadttlo d.: que alguns no
l~t·os senadot·es que teem fal!atlo. sobre a questão n:10 se 
dáão ao trabalho Je ler o requerimento des$e parocho de 
quem se trata e os documentos que lhe cstã_o nnnexos. Se 
os nobres senaàores ttvessem pt·estatlo a devttla allent;ilo. a 
esses documentos, haviào de notar que todos es esclarcct
mentos necessarios para votar-se pró ~u contra estão na 
casa. O vigario de Santa Barbara co~ta tt·mta e tantos annos 
de serviço e mais. de 60 annos de_ J~ade; ~egou ha alguns 
annos; mas contmuou .no t•xerctcJo d.:ts luncções pare
chiaes, sem qui.! ate o presente Lenha posto em seu log~r 
tllll coadjutor, porque, segundJ allcga no sc_u requen
mento a !i·e"uezia é de tal sorte escassa de rcnduucntos ou 

) O • • j L d t . de henczes que não sena poss1ve out:.!r um sac_e~ o e que 
fosse tlescmpenhar essa mis~ão sem que parltctpasse de 
parte da congrua. . 

Ora, será possível que com a quantta de ~00$ de con· 
grua possa um homeRl manter-se em uma posJç:io tal como 

lhe uma pensão declarando cli:pres~amente que o fazia cm 
atteFiçc'lo a impossibtli,lade de contit1Uar esse pal'Ocho ~no. 
exereicio de suas funcçõ~s: logo, elle não póde accun1ular,: 
a congrua. a pensão. . 'i 

0 SR SILVEIRA D,\. MorTA : - I.slo niio está declàritdo 
na propost,;ào. 

o Sn. nus DE C.\Rn.LHo: --Mas cl!c.procedcu :a.~: 
uma maneira muito louvavel. 

0 SR. SIL VEIIU. DA MOTU : - E!le pediu pensão. . . 
O Sn. Dus DE CARVALHO: -Pediu a sua aposentadoria· 

e declarou que, não podendo continuar no ex.ercicio dé 
suas funeçóes, frearia reduzido á miseria se o governo ·1f 
não attendesse. Isto prova que, cessando as funcções, elle, 
não se considerava com direito á congrua. :: 

O govern0, allendendo aos R1otivos allcgados e não'jul:; 
gando conveniente decretar a ar:-osentadoria, concedeu::·
lhc uma pensão col'J'espondente á congrua que percebe.~: 
E:m taes circumstanci:ls e á vista dos docum~ntos que, se
achão presentes, entendo que, concedida a pensão,, está;· 
aceita a renun~ia tacita, se não expressa, que este vigario · 
fez da sua parochia. Para mim nãe> I·esta duvida alguma· de 
que não h~ uecessid3de de novos esclarecimentos nem de: 
::mdiencia da commíss;to em matcria. tão clara; e, assim~:· 
não lenho duvida alguma de pt·onunciar-me contra ore.;:: 
quermwnto do noi>rc senador, porque julgo a materia:~: 
su:ficientemente esclarecida. Voto, portanto, contra o rc'"!: 
querimcnto de adiamento. : ·!~ 

O Sn. PRESIDENTE:- Não havendo mais quem peça:.: 
a palavra vou pô!' a votes o raquerimento. . · _., ~·: 

O SR. SlLVEIRil n.\. 1\IoT:i:A: - Peço a palavra. 
0 SR. PRESIDENTE:- Tem a palavra o Sr. Silveira:·. 

da Motta. . • .· . .·· ··· 

· O SR. SILVEIRA DA MorrA :- Sr. presidente, quando ' 
oll'ereci o • eq !~rimeMo de atliamento não contava p.::lr 
certo colhét· úelle ta,tos resultados como os que tenho-' 1 

já col!ti<lo. Eu decl:l! ei ao ena. lo, quando propu;. o adia- -
lll. Dto, que O ~'azia f>Ot'q~e fui impr~ssionadv pela sin1ples 
le!lllt'a <l•J proJecto, ouvmdo nt>lle fallar em 11ensões a pa
roch0s. lst.o qui" me aconteceu por não te•· prestado a -de
vida tttten~ãL), ou pLlr ter pouco esturlo das ordens do dia,.· 
enfe1midade que nos i'l:tca muit,·o, foi que me obrigou a ' 
ped.r a p:l.!av1 a. Fez-me impressão ouvir lallar em pensõl'S
concedidas a pa: o eh os..... · 

(Ila um apar:c. J 

• .... E11 cs1o,1 confessando que quando propuz o adia-:
mcuto .foi por ter ou vitlo !~I la i' t m pensões a paro hos, 
não f.>i por ter lido o 1rojec o; reconheço essa falta, 
devia-o ter lido, n~o li. . . 

Q11ando, Sr. presidente, oJTereci algumas considerações 
impedindo a passagem do projecto, não Linha conheCi:. 
mento algum do pa: ocho agraciado (apoiados) ; não con~ · 
testo os seus merecimentos; estou prompto mesmo a c9n~·. 
cede-los todos; tenho as melhorts informações delle hoJe i 
lwntem nem sabia o seu nome. Mas quero protestar coo· 
te a um aresto máo, c: por isso oll'e1·eci o .adiamento para 
que o .projeeto fo_sse á commissão_, e ella pudesse entrar ;: 
melhor no conhecimento do ncgoe1o e saber as razões que --· 
teve o governo para fazer ao agraciado um beneficio que 
elle não pediu. E' preciso que haja alguma devoção da 
parLe dos _governos para assim mudarell!- os ,Pedidos das 
partes e dtzer-Jhcs: • Não, cu não vos faço 1sto, porque 
para tal não estou autorisado, mas faça-vos cousa m~·. 
llwr. • Ot·a, Sr. presidente, é preciso que o go\·erno sep 
realmente devoto l a de utu parocho 1 r.u·ece que n:lo. Por e~ta razão se con

vencerá o ~e nado O. e que, ntto sen lo posst 1•el que. com .a 
wn·rrua de 400g se mantr:nba um parocho que se t~halH
IiLu~ 110 cx.crcicio de suas func~Cies, Lambelll n:19 e po~
~ivel partil!Ja-Ja com Ulll coadJutor que o ~ul~ôtJtua. E' 
para wim evidente, senhores, que nilo se tem dttdo toda 
attençiio ao que allegou esse sac~rdote c ao que lhe con-

O Sn. VASCONCELLOS:- O nobre senador tem sempre 
muito espirita ! -

·CCUi:u o governo. . 
No requerimento q<le se acha junto b resoluç~o petl~u 

cllc a sua nposl'!nttulvria ao govcruo, porque n:.to podta 
continuar no cxurc1eio de }lat·ocho; c o govt.~rno concL·•k ll.-

O Sn. SILVEtnA DA MoTrA:- Eu lenho pena que 
V. Ex. não me ache; mas ueío tenho remedia scn:lo accom· 
me dar-me com o meu fraco cspirito... ·' 

0 SR. DIAS DE CAUVALUO :-Isto é modestia. 
0 SR. SILVEIRA DA !IIOT'U. :- .... Não sei cm que is lU 

~uet:ptilJillsou ao no!Jre e$·mir..iS!ro da justitp. 
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Porém, Sr. presidente, tliz o peticion'ario : •. Se~l~or,. 
eu quero seJt aposcnla.d(): estou cego, doente. e m_utlilsa
do; já servi 33 annos; quero que me aposcntms. • D•z;-:lhe o 
overno: • Isto n:.'lo tem Ioga r; a g· aça que m.e rcd•s não 

~stã nas minhas at.tribuições (não quero ma1s fallar em 
ministros; fallo· em governo, porque é uma expressao 1~e 

-~ abranae os presentes e os passados); mas fl\ÇO·vos u•u f<i· 
, !), d . 

oapaz~ é bom sacerdote, está cogo, e que é verdade que 
prestou bons serviços á igreja pl:'r espaço de 33 annos. 
Mas perguntarei: o meu requerimeuto de aJiamento te"fe· 
por fim negar essas particularidades 1 Não, Sr~ pre~idente,· 
eu queria informações da gllverno, e que essas informa· 
ções fosse~n á commissão; porém desde já desisto desta. 
parte do meu requerimento, e peço a V.· EJ:.., Sr~' presi~: 
dente, que tome nota; eu vou requerer neste sentido, 
porque o nobre ex.-p'residente da provincia,dl) Minas e o 
nobre ex-ministro da jusliça já manifcst~rã.~r.a<sua opi-

~ vor ma10r: ou-vos uma pensa o. » . 

;~ Senhores, istt'l é cousa regular? O paro eh a pede s'!-a apo
·c~ scntadoria,~ endereça seu rcqúl'rimcnto á secretaria aos 
] ncgocios da justiça; nessa repartição examina-se a preten· 
1J çiio : este é o processo da pretençào ; porém o que faz o 

~overno? Sem que a parte tivesse .o trabalho de man~ar 
.: Jazer outro reql.l!lrimento com destme a outra secreta_m, 

conceJe-lhe uma gt·aça maior do gue a p!!diJa; l~nto ~~wr, 
Sr. president~, quanto é a maneira por que f'SL_a red.t~tda a 
resolução, p01~ pórlc dar a entender cousa rem to ddler~n · 
te do que acaba de opinar o nobl'~ senador pel~ provm. 
cia de Minas, que fallou antes de mun. Eu uào se1 como e 
qu,e o nobre senador pód.e dar a intclligencia que deu bs 
pa~~vras da resolução. . 

Ora, nós estamos vendo contmuamente que o corpo le
gislativa quando quer dar pensão além de ~rden~do. ou 
soldo diz :-Terá t .• nto, correspondente a ISto, aqmllo, 
ou llquill'outt·o. Porém na. questão presente o peticio
nario vem a ter ambas as cousas, porq· ,e da sua co_ngrua 
ellc não póde ser privado senão por lima renuncia ex-

• pressa do beneficio, poquanto não pMe ser ex; O" 

Jiado como beneficiado collado ; e vem deste moe!.o a con
servar a pens~o e a sua congrua, porque diz: • A pensão 
que se me deu é co1·resrwndente A mioha congrua; qui
zcrão-m'a dar, eu não. pedi, e não posso por i~so perder 
aquil!o a que tenho todo o direit0. • 

O Sn. lHAS DE CARVALITO dá um aparte affirmando que 
o agraciado .não pretenJia ter ambas as cousas. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOITA : -Eu devo ser absolvido 
1 pelos honrauos dt:feosorcs do projecto. 
• 0 SR. DIAS 1m CARVALHO: -Se o nobre senador nãe 
3 commetteu culpa, para que absolvição~ 
l 

ft'"J 0 Sa. SILVEIRA. DA MOTT.-\. : - Devo ser absolvido, 
' e até tenho, receios de continuar ( dirigindo se aQ Sr. 

rQsconcellos ), porque v Ex. dt!U má interpretação ás 
~ minhas palavras quando cu hohtcm disse nesta casa que 

estes negocias particulares vinhão ás vezes ao parla
mento uar logar a injustiças, visto corno as mais das vezes 
os peticionarios que te em justiça e não teem protectores 
Hcão desvalidos; e em outras vêm-se pretenções menos 
justas ser attendidas. Quando me enunciei desta fórma, 
senhores, foi em geral,. e o nobre senador deu a enten-

... der que suppõe que me referi á protecção que S. Ex. dá 
a este negocio. Não tive tal intencãb, e, se acaso o nobre 
senador disso se persuadiu, desde já tenho· a maior fran
queza em cumprir o dever de manifestar a consideração 
t respeito em que tenho os caracteres dos meus collegas. 

, Eu disse, Sr .. presidente, que não contava colher tantos 
resultados como os que colhi do meu requerimento, e a 
prova evidente é que uma simples obse1·vação minha a 

.. respeito da legalidade do meio pelo qual se fez o favor 
deu logar a apresentarem-se tantos defensores do projecto. 

Uu Sn. SENADOR:·- Dous apenas. 
O Sa. SILVEIRA DA. 1\IOTTA: -Dous! está enganado; 

cu ~ont_o o nobre senador por 1\finas, o nobre ex.-111inistro 
da JUStiça, O nobre ex-presidente de nfinas e O nobre se-

• nador pelas Alagôas (o qual sempre reconheceu alinal que 
não havia direito); de fónna que eu tenho razões para 
suppor que este projecto estava muito apoiado, porque 
tem por si o presidente da província, o ministro, que o 
era. na occasião cm que se pretenJia a graça, e além d1sso o 
vahosG apoio do Sr. senado1• (dil'igindo·se ao St. Dias de 
Carvalho) : portanto, Sr. presidente, devo defender-me. . 

Sr. presul.cnte, tanto colhi resultados das observações 
9ue fiz ao projectGJ que ucclaro que estou completamente 
Illustrado hoje a respeito do negocio; e, nào só peh.ls in
l~rmaçõcs de fóra da casa como pela discussíio aqui ha
Vtda, tenho conhecimento' que o pcticiomrio é homem 

nião, a qual muito respeito. · . · · · · 
Eu pedia informações ao governo e desejàva. que ellas 

fossem á conuuissi!o, para que esta desse um parecer, por" 
crue entendo que não basta ~él.ber-se o merecimento do fa
vor; é necessario conhecer-se L •mbem da legàlictade CO:fll. 
que .o gover~o c?ncede uma pensão a um paroch? por 
servtços Ol'dtnanos; pensão, a meu vêr, sem necess1dade. 
e que offende a justiça de outros parochos que estão. nas 
mcsr~ws ou melhores circumstancias c que teem .sido desat- . 
tendtdos pelo go vemo, e posso assegurar mesaw que p'elCil: 
proprio g·1verno que atten:leu a este peticionariu. A mÍ· 
nha questão não é, pois, de h:ypothcse,é de these. Pois o go.
verno pó.le conceder pensões a parochos por estarem im· 
pedidos cm consequencia de molestia? Tenho visto con-' 
ceder-se pensões e111 bcnefido das famílias dos mortos ; 
mas nesta parte creio f[LlC nãn póde estar comprehendido_ 
este. parocho, porque não terá família; a re~ra geral, po·· 
rém, é concede•· pensões ás famílias dos serVIdores úo' es·. 
ta do que Hcã•) na indigencia, quando estes serviJores. teeln 
prestado relevantes serviços ao paiz. A nossa constituição, 
Sr. prcsiJcntc, assim o rt:commenda; porém creio que os 
serviç~s de paroehias não são aquelles serviços relevantes, 
ou ex.traonlinarios de. que falta a constituiçao. 

Ora, Sr. presidente, t-u dis;c que haviã.o outros par<i
chos em guaes c mesmo em m-elhores l'ircumstanci:is. Re
cordo-me de alguns vigarios que exHem nas· provin'cias 
de S. Paulo e Goyaz que tcem recorrido aos governos pe~ r 
dindo arrimo e apuio para a.'<'elhice, em virtude de suas• 
enfermidades; e no cntant.o o ggverao se tera endureci\1()_' 
e nada tem feito senão dizer: • Isto é um negocio que., 
Jepende do corpo legislativo; é um negocio muito ercspo•; 
e assim ab 1fão o negocio, e os pGbre.> r-adt•es vão morrendo 
sem ap 1io algum. . 

Lembro-me, por ex~mplo, que na provineia.de S. Paulo 
falleceu um vigario, creio que com 90 annos, que se ach<t· 
va neste caso ; fallo do respeitl\vel vigario d:t Parnahyba, 
J0ão Gonçalves Lima, um homem que foi até membro do 
governo provisorio, que foi um parocho de reconhecid.:t 
viJ'lude c digno de todo o respeito. Pois bem, esse vene
ravel ancião estava inutilisado e morreu sem ter pensão 
alguma. O vigario de Arêas, senhores, creio que tinha SO 
annvs, tambem inutil.isa.Jo, e nada pôde obter.· Eu co-· 
nheço tambcm na cidade do Bomfim, na província da 
Goyaz, o respcitavel vigario desta parochia, que tem re
quel'ido por mais de uma vez a sua aposentadoria, porque 
é um homem de idade avançada ; e a este respeitavel pa-· 
rocho o que se tem <ii to é que o governo não pó de apo •. 
sentar. Com este e outros pa1·ochos inutilisados ainda·(:r 
govern@ não quiz ter a devoção de dar pensões sem se
rem pedidas. 

.Pois,senhores, em todos esses exemplos hade se estar 
achando o rigor di le! para despedir esses boas padres dG 
serviço, q1wndo elles não são inferiores nem em ·,rirtudcs · 
nE:m em serviços, e qu~trido então vem um beinaventura
do não se d:\ só aposentadoria, mas dá-se ainda cousa me
lhor, abstrahindo-se do que não é muito vantajoso? 

UAI Sn .. SENADOR:- Não é preciso fazer abstracçã·o. 
O Sn. )H.YEITlA DA 'MorrA :-N~o carece de abstraéç~o, 

diz aqui o meu collega ; lica logo entendido que com a 
congrua percebera a pensão. · 

0 SR. DIAS DR C ,\R VALHO:- Asseguro que não ll:'l de 
accumular. 

O SR. SILVEIRA D.\. MoTT A: - S1·. sena.,lor, meu cot
lega, se ellc não é capa.z de accmnuhlr, ent:lo elle Ilit0 

precis~ da _pcns<!o, porque a crJllgrua cm direito ninguern 
Jh'a pode tu·at·. liluil"'.s vr:·~~~ :1.~ontecc qu\i um padre q~~ 



SESSÃO Eil! 7 DE JULHO. 

tem um beneficio collado se ache impedido de continuar 
no exercicio de ~u~s funcções; mas não p<)Jc deixar ele 
perceber a suu congrua sem renuneiar ~!Xpressnmente o 
beneficio.· Ora, se porventura a. intençào do governo foi 
faze}' com que o padre ficasse somente com os GOO~ da 
pensão, então acho eu qu1l é inutil a proposiçilo, pGrque 
cm todo o caso clle tem a mesma cousêt, tem semp1·e a 
congi'Ua; se tum bem a pensão é correspondente á coug1·ua 
c V. Ex. diz que elle (.diriaindo-separa o SI'. Dias de Cat· 
valho) não. ha de ficar com ambas as cousas, ainda assim 
é inutil. 
· Então o goYerno que fez essa concessão, se a fez com 
esse espírito, illudiu a.o l10mcm, porque elle pela man~:i
ra por que a resolução .está concebida lica com direito a 
ambas as. cousus; por tsso que quanto á congnw não a 
j)óde perder, vi~to que é Yigario·c{Jilaclo,e quanto â pensão 
cerresponde ella á congrua, e assim está declarado, como 
cm todas as nossas leis se costuma fazer. Ahi se diz, por 
exemplo :-O offici~l F. terá uma pens:lo co1 tespondente 
ao seu soldo. Isto qner dize1· que cllc fica privado do sol
do P.orqu~ tem a pensão? Ninguem o dirá por certo. 
Aqudlo quer dizer, portanto, que elle terá a congrua e a 
pensão. Mas não é isto o que se quer, e creio q11e o go
''erno não G fez nrsta intenção: laço justiçn ao caracter do 
nobre ministro. Se é assim, porém, que se fez, está im·· 
perfeita a sua obra, e deve emenda-la. 
. 0 Sn. DIAS DR CARVALIIO:-E a& palavras-nttcndendo 

f1 impossibilidade de continuar-não valem nada 1 
0 Sn. SILVEifiA DA ~TOTTA :-Attendendo á impossibi· 

]idade de continuar; diz V. Ex. i e não s:1be que, embor:.1 
eJle esteja na impossibilidade de continuar, tem direito â 
sua congrua ? 

O Sa. nus DE CARVALHO :-Sem estar em exercício? 
. O Sn. SnvmnA DA MorTA:-~ Sim, senhor i se a lei ~lft 

·uma pensão é porque esse pad1·e, estando imposs;uilitado 
de continuar, não póLle ter emolumentos; eis ahi a i o ter 
})relação que se p.:lJia dar: é que o favor q11e o governo 
quiz f~zer ao padre foi tão gJ·anLle que, para compens:~-lo 
não só da congrun, mas até dos emolumentos, quiz d:~r-lbe 
uma pensi'io que lhe valesse o !Jcneficio dos cmolnrncnt(')s 
parochiaes, de que fic~n·a p1·i v ado por nào poder exercer 
<lS suns funcções. . 

Portnnto, Sr. pl'esidente, a I'(UCstão 6 de principias, e 
por ser questão de princípios foi que tornei a palavra de 
:suLito; e estimo muito ter travado esta Jiscussüo, porque 
quanto ás informações estou prompto a d~sistir inteii·a
mente desta parte do meu requerimento, crendo mesmo 
que o governo actí:lal não poderá atliantar mais nada ás 
informaç0Gs que existem, e C[Ul! entendo que si1o muito 
respeitavcis; mas a respeito da p~1'te do requerimento 
que pede para ir a proposição a ur.1:1 commiss:lo cu não 
desisto, 

objectos designados nos seguintes p::~ragraphos a qn'ni1• 

tia de • • • • • • • . • , • • 4,1~i:31üál60 

A saber: 
:Lo Secret;.ria c!le estado • 
2.o Supremo tribunal de justiça • 
s.o Relaçacs. • • • • • • 
4.• J usti~as de 1 a i nstancia , • 
5. 0 Policia e segurunça publica. 
6. o Pessoal da policia. • • • 
7.o Guard.t nacional • • • • 

• • 76:800H9ào 
10B:s .. oaooa 
296:5608000 

• S73:020Sooo 

s.o Telegmphos. • • • • • • • • 
!l. o Bispos, cathed!·acs, etc., e parochos. 
10. Semin:~rios episcopaes , • • • 

• 121 .. 000$000 
363:801Sooo 
165·621SIOO 

71:86S$GOO 
801:075~500 

G3 :2ooaooo 
61.:710$000 
37:000$000 
50:Gooaooo 
10:000$000 
10:000$0~0 

11. CêJpella imperial • , , , · • 
H. Tl'ibunaes di!> commercio • • , 
13. Repressão do trallco de afl'icanos. 
14. s·ustento de presos • • • . • • 
1.5. Eventuaes • • • • • • , • • 

No município da Cúrtc. 
16. Culto puLlico • • . • . . • • 4:9958S.QO 
17. Corpo policial da côrte • . • • 477:995UOúO 
1.8. Casa de coiTecçêio e rcp~ros de cadê as. 120:0oouooo 
19. Cont.hw~;lo e sustento de presos • 35:000~000 
20. Il!uminaça0 publica . • • • . • 4.12:S60$000 
21. Ex.ercicios iind0s • , • • • • • $ · 

EMENDAS DA CA!liARA DOS DEPUTADOS, 

• Art. 3.o O ministro c secretario de est, do dos nego. 
cios da justiça é autoris~do para despender, etc., e em 
vez de 4,167:310$160, J1ga-se 4,3.i.O:H0$160. · ·· 

• 3 (Relações). Act.:rt!SCente-se: -ilncluid:t a quantia da 
6:000~ para pngaooento dos ordenados dos desembargado
res aposcntad0s Bernardo R:.~bdlo da Silva Pereira e Se
vero Amorim do V alie, na fórma da lei n. 939 de 26 de 
setembro de 1857i e, em vez ele 296:56oa, diga se 302:56:n. 

• 9 (IlispAs, cather!J•aes, etc., parochos). A'ccrescentc-se: 
- inclclidos 3:600~, desrlo jú, como congrua a0 bisporesi: 
gnatario do Pará; 60:000$ p~ra a recditicaç;io do pá! <éio 
episcopal do Maranhão; i.\0:000$ pa1':1 a edificação de urn 
pabcio episcopal na cidude ,!e Dmm~otinn; c 10:0ooa para 
rt•parG>s da Sé Je S. S::llvador da Bah1a, podefldo o governo 
encarregai' á irmandade do ilalltissimo Sacramento da Sé a 
administração das obras se clla CIJncorrer cem a terça pàr· 
te do seu rendimento annualmente emquanto durarelli 
as mesmas obras; e, em vez de 801:075~500, digà se 
904:6758500. . 

• 1.0 (SC'minarios episcopaes). Accrescente-se: ..:.... sendo 
~,0:000~ para a ed!llqaçüo do seminario epascop~l da Dia- -:
mantina i 6:ílOOU para aux.ilio do serninario episcopal do 
Amazon:IS; 7:t) ~.O$, Jesde jú, p:u·a o ragamenlo do aug· 
mento de vencin1entos que tivet•do o; !l:ntes de litu1gb. c 
c.wto g1·egeriano i e 10:00:1$ para pagamento d:Js venci
mentos dos lcntilS do seminario t>piscopal d~ S. Patllo i e, 
em vez de 63:200~ Jiga-se 126:700~. 

B!unicipio da côrte. 
. Quero que cl!e morra com as honras d:1 gllrri·~. porrrYe 
hei de insistir sempre que houver uma qncstl.io de direito 
a, ventilar; c neste caso parece~me que só a commissão 1 
Jlodera ventilar e tratar da qu_estlio d:1 accmnulaç:'io da • 1~ (Culto publico). Accres~onte-sc :-;fic1ndo.o govm·.no 
pensão e de congru~. Sendu Isto, p01s, uma quest:l0 de autousado para dtlspenil·~l' rna1s a qu Hltla que lór prcc1sl 
direirn, eu não desisto do rC'querimento, e depois propo- para os reparos de que necessitar a igreja dos missionados 
nho-lla: ainda a contestar aresolução. capuchinhos no morro do Gastc!lo. " 

0 Sn. l'RESIDnNTE:- :'lfí0 l,1avendo q~tem : CÇ~ a pa- E~IEND..l:.S DA CO}!J!ISSXO DI! FAZENDA DO SENA'DO. 
bvra VOU l'ÔI' a YO!OS O re•;u mnento. 

O Sn. ~UUQU.EZ DE OLI~DA:- Peço a J"alavra. 
O Sa. PF.ESlDEiffE tlt'clal ou a discussão adiada; e, 

achando-se presente o Sr. senador ministro dos negocies 
da justiça, entrou em discuss~o o art. 3° e seus para 
:;raphos da prorosta rb poder executivo fixando a des
]leza e orçando a receita ger:Jl do impcrio para o t~xercicio 
de 1S59 a 1860, com as respectivas emendas da cama~:.a 
dos deputados e da commissão de fazenda do senado. 

OnÇAMENTO PAliA O EXEll.CICIO DE iS::i9 A 1860. 

• Art. 3. 0 O ministro e secretario de eslatlo dos ne
gocios. da justit~a é autorisado para despendi.'!' com os 

• Art. 3.o O ministro e sccrctnrio de estatlo dos negocias 
~la justiQa, etc. em logar d~ 4,3~·0:HOUl60, diga se 
4.,24.~:5-1 0$1 GO. 

"§ 3. 11 (Relações.) Supprima se da emenda da cnmara 
dos deput;,dos a parte relativa ao desemwargador Bem;lf([o 
Rabello da Silva Pereira; e cm vez da quantia de 3U2:560U, 
diga~se 299: 560~. 

• § 9,o (Bispos, cathcdraeR, etc.) Substitua se a emenJa 
da camara dos deputados pela seguinte:-incluid<lS 3:600$ 
como cengTua ao bispo resignatarit> do Pará 10:0 OU para 
reedilicoçao do palacio episcopal do Maranhão; 30;000$ 
para ediliGação, ncquisição e pr·epam de um palacio epis
c.opal na cidade Oiamantin.:l ; e 4·: 000$ para reparos da. Só 
de S. Su!Yador da Bahia: 8.'f8:G75U500. 
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~· § 1 O, (Scminari?s episcopaes.) Substitua-se a emen!!,1 

da cnmara pela ~cgumtc: -sendo 20:000.~ para estabeleci
mento do seminario _episcopal da Diamantina; 3:000~ para 
auxilio do seminano do. Amaumas; e 7:500.~ para auO'. 
mento dos ordenados dos lentes de liturgia, na fórma la 
lei n. 961:i de.~ de agost0 de 181:i8 ; 93:700~. 

• §·•16. (Culto publico.) Supprima-se a emenda da ca
mara dos deputados. • 
· O Sn. D. nf.A.:NOEL: -Peço a ,palavra. 

·Os Srs. mini~tt·os estão mortos: a opinião publica cst:'i 
de~larada e?ntt·a · o . ministerio ; não ha íorças que lhe 
re~Jstão. Detxem q_uanlo. antes o posto, porque assim o 
extge o socego do tmpeno; · · 

Diz-se que o Sr. presidente Jó conselho já procura suc
cessor, e apontão-se alguns nomes guc devem fi·'urarrio 
novo gal.JinetP.. · Nao poderá S. Ex. informar se ta e~ boa los 
s:'\o tão infundados como os que corrêrão relativamente ao 
aquartelamento de tropa, distribuição de pedestres, etc.? 

O Sn. PRESIDE :'i TE:- Tem a p<~lavra o Sr. D. Manocl. · Como não <·stú ai nua resolvida a criee ministerial, é de 
mister qu: vamos tliscutindo o orç~mento com pausa, e 
que nos nao contentemos com um sunples voto symbolico 
quando se trata de objecto de tamanha transcendencia. 

O Sn. D. 1\IANOEL ~-Estou assustado, Sr. presidente!. 
Ebtou cheio de terror ·1 

Dizen~ :JS .folhas (c ea jú o tit,ha ouvido hontem) qnc 
estão tropas aquarteladas, munici:uhs Je polvora c bala. 

0 Sn. D.lRÃO DE MURITID.\. (mit:islro da justiça) :
Isso é falso. 

0 Sn. D. MANOEL: -· Ah I ainda bem .I 0 artigo do 
Correio )Jlercantil da hoJe contém inexactidões ? Posso 
falia r sem sust'O ? 

. Já não alcancei pouco: a Jeclaração do Sr. ministro d::t 
iustiça ~eu· me socego! Na verdade, quanJo li no Correio 
Jllercantzlde hoje o. que_hontem já tinha ouvido dizer, isto 
é, ~ue o governo tmho mandado aquartelar tropas e mu
ni-las de cartuxame; que a policia havia distribui.Jo 
grande numero de pedestres pelas galerias da outra camara, 
perguntei :- o que ha de novo? Receia o governo algum 
motim? Da camara não é passivei ; do born povo destn 
corte, que tantos exemplos tem dado do seu amor á ordem 
e de sua ohediencia á lei e á alltoriJadc, tambem nada se 
<.leve temer. Dos capitalistas, das associações bancarias que 
rcprescntárão aos poderes políticos do estado contra o 
salvaterio que se está discutindo na camara tcm).'oraria, 
não só nada ha a receiar, se não que toJos estão pt·oruptos 
a olTerecer o seu apoio ao governo, se o governo deli e ca· 
rec.er, em sustentação Ja orJ.cn~ e tranquillida<.Ia publica. 
E' JUstamente o qu~ eu rcspo?~ta hontem .a alguns amigos 
que me commumcarão as nohcias que hoJP. são confirma 
das por uma folha de tanta circulação ·e tão bem escripta 
como o Cor.reio Jl/e1"cantil. 

A minha natural timidez foi .parte para que eu acreditas. 
se em tacs boatos1 que, segundo ajjirma o Sr. ministro d~ 
justiça, são destituídos de J'undamcnto. Estribado na pala· 
vra de S. Ex., vou com toda a liberd.:Hlc expM a nunha 
opinião sobre o orçamento que acaba de ser submcLLido ~ 
deliberação Jo senado. 

lUas ant~s de entrar no exame e aprcctaçao das verbas 
~:cspe.::tivas peço li~ença a V. Ex., St·. presidente, para 
~<lzcr algm~ws consderaç<tcs que me parecem Je alguma 
Importancia. · 

. Sl· •. pres!dent<', V. Ex. ha de recOJ·daJ'·se dil que na Occá
Sião da dtscussão da respo:;ta á falla do throno eu dissé 
q~e o Sr. mi~istro. da justiça devia ter e~carregado ao 
dtgn.o consclhctro Ju·cctor geral da sccretana da justiça a 
confecção do relataria que apresentou á nssembléa geral. S. 
Ex. entrou pa;a_ o mini~terí_o a 22 Je t~arç0, e. pouco tempo 
teve para redlt:(lr ·o rebtono; c por 1sso sah:u elle tão de-
ficiente, como S. Ex. coul'essJ • 

Ora, se este ~ol!un~e_nto tiv~ssc sido e ser i pto pelo di:
rector geral, cup habtluhdc mng11cm contesta, nós teria
lllO~ mui~o mais uctal had~s informações e a~ú a rcdacç:'lo 
sert~ mat~ correcta. Admtra que S. Ex. qutzessealliviar 
o dtgno ducctor g~ral de um trabalho que lbe está incum-
bido pelo regulamento no vissimo, · 

Ainda m_ais: se. esse documento tivesse ~iJo cscrip.tó pi!h 
penna bai.Jll Jo d:rcctor geral, nós não venamos, em vez de 
um relato rio, um folheto ou foLI.Jetim (mostrando o re!ato1'io ). 
Accresce, S1·. prcsitlentc, que estamos a 7 de julho, c alé 
esta data aintl~ não fol'ão distrii.Ju.idos os. anncxos, que 
conteem peças m1po1tantcs, que sena de mtster consult::tr 
para facilidade da Jiscussão. 
I~noro a r:l~ão. de_t:mta dcmor:~, sendo certo qué _desde 

mUlto estão dtstnbutdos os annexos de outras reparllçués. 
O Sr. ministro Lera a. bondade de informar porque esta
mos ainda priva.los de Jocurneolos tão imf•Ortantes c tão 
necessarios na discussão do orçamento, pot'quc S. Ex~ se 
refere a clles muitas vezes no seu folheto ou fulllltim ?· Pa
l'Cce que o honrado ministro quiz prégat· a mesm:1. peça 
que nos prégou o Sr. ministro tlo ímperio, cujo díscl.lrso 
:Jpp:~.rcceu impresso hojr, tendo honlem terminado a dis
cussão do orçamento rcspccti\'o, Oito di<JS mediárão desdl! 
o dia cm que o nobt·e ministro o prc•feriu ao cm que 
apparcc~·u impresso. Em geral os oradores não tomão no
las; e o Jonwl do Commercio nem ao menos pul.Jlicou o 
resumo Jesse discurso, come; costuma fJzer. . 

Tudo isto prova que os tninistros já pouco se import~o 
com a administração, porrpte tcem con~cil'neia de que os 
seus dias estão contados, c :1 penas ll'at;io dos preparos para 
o passamenLO. Pela. minlu parte Jcclaro que _lhes dou 
perdão c os abeut;óo cm nome do .PaJr~, do Ftllto e do 
~~spirito Santo. (~Usadas.) ~ 
~~uauJo lõ1' assistir ao funeral c o paJre repetir as pa

lavras a porta inferi, direi immediatamente:- Erue, Domine, 
animam fumu/orum t1wnwt Antonii Limpii el Etnmmwelts 
Tosta?, etc. (11isatlas.) Desde ja lhes peço tambem pordúo 
de ul;;umas pequenas oll'ensas que lhes ll·nho feito sém 
intcnt;ão. Assim acabarão os Srs. miuistros recoriciliados 
com os seus aJvcrsarios. 

Se .. cu Mo. attent~sse a que ~:scule-se um orçamento· 
que JU deve na Ler s1do votado e posto em execução aesde 
o_ lo do corrente mt•z, seguramente oll'ereccria um rcque 
11l?l!nto de adiamento, porque considero o ministcrio cm 
cnsc. V: Ex .. presenciou hoJe que um memb1:o da maiori~ 
eonsum1u uma parte da sessão com um adiamento que 
chamarei de lema caprina; o que me faz crer que ha p1 o· 
posito da parte da m::lioria Je protelar a discussão do or
ç:mlcnto, pot· ignorar quaes são os novos ministros: demais, 
hontem ouvi ao ministro da fazenda declarnr na outra ca 
mara que o governo fazia do projecto bancario quest:"~,> 
de gabinete. Estas palavras forâo proferidas com voz tr,\ 
mula e desanimada, com voz de guem está prestes a exhJ 
lat' o derl·adciro suspiro! Com cfteito, nada ha mais trislt
do que occupar uma pasta por tão pouco trmpo l 

Se o projecto cabir ou passar pot' uma. pequenissitt a 
r;1aiori~ de votos,. creio que. os ministros partem logo pa :·a 
!S. Chnst~v.ão, abm de res1gnar as pastas. Que desgra ~a 
jJUra o pa1z 1 , 
. ~ão se ria, Sr. ministro (dirigindo-se· ao St. banio ele Jl.'ll 

rwba), Y. Ex. deu gran.ie prova de atilamento quan !o 
~tão v:;cillou em servir de remendo, talvez por quatro me: <:s 
wcompletos. E o que dir.'t o Sr. presidente do conselL \ 
li uc ~e acha sentado ao !atlo do nobre ministro da j usti'i•· 1 
Gomp!cta1·ú S . .Ex. os seus sete ao nos de que ucs li!llou co·1. 
)~anta em/~hase cm u.~a das sessões pa~sada~ '! Não Vilijil 
S. Ex.. so !rendo o castJ~ú de ~ua temcn,J.~dc! 

Sr. pr-esidente, ·cu esperava Jo Sr. min"stro Jo jmtiça 
um relatorio, se n~o extenso, ao menos notavel por gran
des idéas sobre a adminiêtração da justi~a. S. Ex. tem lon
gos unnos de magistratura, pt·atica de <ldtninistra,~áo du 
províncias; já esteve no poder e ha muito tempo tem as
s.cnto no parlamento : pareci:~, pois; razonvel acreditar que 
Ullllllinistro que pela vez primeira dirigia a repartiç:'l~ da 
justi~a não se contentaria em apontar um ou outro deleito 
Ja legislação cm poutos mui s.ecundarios, mas que of
fcrcceria pcnsamcrJt0s lurniuosos, projectos importantes, :í 
considcraç:~o da asscmblé.t gc1·:d legislJLi VJ, J\Ias que de
cep•;:\o I L!h·SC o fulheto que s. Ex. :~presentou a •C(l

mara, c G(>uhecer-se-ba que o seu autor nH:Jstrou·se hos
pede na l"tpal'li~<lo que diri~c; provou que não t(.lm ~s 
precisas ha!Jilitaçucs para Jingi1' a pa~ta que lhe foi con
!iad;~. Didt :~l~ul'm, S1·. prcsit.ll'ntc, 11Uc o poJcr judiciaria 

lO 



40 SESSÃO EM 7 DE JULHO. 

está devidamente organísaJ0 ? Afl1cmará alguem que elle 
tem a indepcntlencia que lhe é necessaria para desem
penhai' a alt'l missão a que é chamado pda lei funda
mentai do estado 'l S. Ex. não trata deste ponto i apenas 
fJ!la em retoques de pouca monta na legislaçáo, princi
palmente na lei Je 3 ue dezemLro de 18-~1. 

0 noure minititl'O pela sua longa pratica Je julgar, prin
cipalmente nas relações em que esteve, Leve' oer.asi<io de 
ol.lservar as duvidas que occorrião em pontos importantes 
Ja legislar;;ão; e, devendo aproveitar o re!atorio par.a ex. 
po-l:1s á consideração da assemulúa geral, apenas perfunc
toriamente tratou de oLjectos secuntlarios. o~ projectos 
que em nome de S. Ex. forão apresentados na outra·ca
mara pelo Sr. ministro do imperio são provas do que 
·acabo de dizer. No senado olTereceu S. Ex. Jous projectos, 
um sobre reforma de ma~istrados, materia que não é no
va e que já foi cousignaJa em ouLt·os projectos i c outro 
sobre excepções hypot/u.curias, como o denominou S. Ex.., 
projecto que na opinião d.:: S. Ex. tem por fim facilitar a 
creação de Lancos territoriaes que cmprcst<:m a lavoura 
com prazo longo e a juro modico. Tambem já ha na casa 
um trabalho a este respeito ,·indo da outra camara, e 
soLre o qual a 'commissáo de legislação deu um lougo pa
recer, senJo o honrado ministro um J.os que nelle se acháo 
assignatlos. 

Eis o resultado das estudos de S. Ex., eis o fruclo das 
locubrações de tantos annos, eis, finalmente, a prova da 
ltaLiliti.ll~õcs Je S. Ex. para o alto cargo UI! ministro da jus
tiça t Quando se aspirJ ao poder é ponrue se tem bal>i · 
litn~õe.> para elle ; mas, con~eguindo o liln, é indispensa
vel mostrar por actos 1em signilicativos que a aspiraçüo 
era legitima, que não faltava theoria nem p1·atica para o 
bom desempenho dos arduos deveres de conselheiro da 
corua. 

crer qu~ S. Ex. des1·ja que a lei de 3 de dezembro de 1SH 
não ~oUra allera1;ão nesta pn1tc. 

Parece-me que. a opinião de S. Ex:. estlt em opposiçüo á 
11:~ g:rande m::uona dos meml>ros de aml>~s as camaras c é 
reJeitada q_uasi pelo paiz inteiro. 

~r. presidente, houve tempo em que a lei de 3 de de
zcmuro de 184.1 t.tlvez fosse necs.•aria: eu n<"to era aiilll:t 
lllcmuro do parJameuto quando St di-cuiÍllCSSa lei; mas devo 
conlessa1· que a approvei e a conoiJcrci uma le1 de cii·. 
cu1ustancia. Quando, porém, veiu a calma dos partidOs 
fJ~an~o se ouvirão vozes de. conciliação, e a minha foi' da; · 
prune1ras, m.~smo na outra camar<1, principiei a convencer. 
me da necessH.bJe Je separar a policia da justiça por dilf(l: 
rentes razões que tenho expencliJo cm outras occnsiõcs 
sendo certo que nenhum paiz serviu Je modelo ao nosso' 
porqu~ ~enhum tem na sua legisla~ào consao-rada a unia~ 
da pol1c1a. c?m a jus~iça i. autes o princ!l~i~. oppobto .6 
ntlla adm1Ltido. A puhCia e do governo ; aJustiça. não teni 
n~da. com o govern? i. deve ser um poder independente. 
Fazei os ddegados. JUizes, e a sorte dos ·cidadãos estará' á 
merc.ê do governo. Cumpre, pois, não ser surdo ·á opinião 
publica, que. r7clama ~separação da justiça da policia: 

O nol>re nu~llStro daJUbtiça contentou-se com enumerai' 
no seu rela~ono os p_roc~ssos u.istribuidos' e julgados nó 
supremo tr.Ibunal de JUStiça; e e tudo quanto se lê na ru~ 
unca relat1va áquelle triuunal! Nada ha mais lnconico e 
menos importante t Entretanto S. Ex.. tinha um campó 
vasto. para percorrer e podia mostrar que se não tinha cs; , 
qu~c1do d~ estudar as reformas que &qucJJe tribunal exige~ 
. ~r. pres1den~t·, V. Ex.., como homem pratico e comÇ> rrii

mstro desse tnl>unal, sem duvida reconhecerá que n;io é 
possível que o primeiro tribunal juJiciario do paiz conti· 
nue n~ estado em que se acha, occupanJ.o um logar se
cundano cm relação aos tribunacs de segunda instaocia. 

0 SR. DANTAS da um :tparte. . • · 
Senl10res, as du:ts opiniões politicas que dividem o paiz . 

tinllão chegatlo ao seguinte accordo: é wdispcnsavel sepa- O Sn. D. MANOEL: - O nobre senauor f.:tlla em Lhese 
rar D J. us'ii(J da .Policia; os empre"ados u.~~ta não podem ou em hypothcse '/ 
accumular as i'unc~õcs de juiz. " · O Sn. DA.NTAS :- Falto em hypothese. 

O varão illustiC que :testa casa sustentou com mJ.is saber ~ S~. D. M:\NOEL :- Entào ucm. o supremo tribunal 
C eloquc~~Ía O tJl'újectO que hoje é a lei de ? Je maio de JUSti~~ UCCIUe que houve injustiça notaria e nuJJid:l· 
tle 184-1 foi o pruneu·o que uprcsentou Utll proJecto neste de ma.mlesta no processo tal ; o triuunal inferior' d1z: 
.;~ntido. Esta iJtb, Sr. prtsidente, foi tudus os Jbs ganhan- " Estais em erro, n:.io h ou v e injustiça notori:l, não ha nu l
do terreno ; consenaJ.orcs, aioJa os ma:s decididos, na !i~~Je manifesta. • 
discussão provárãJ a uccessidade de a levar a .ell'eito. 

O ~ll: DA:iTAS :-Ahi não ha tribunalinfl!rior; decide 
O ministerio a que presidiu o fallecido Sr. marqucz de a mawna. 

Paraná consignoLt essa idéa no projecto ;1present:1do pelo 
cnt•\u ministro Ja;~usliça, o Sr. Nal;uco de Araujo ; e foi, O SR. D. MANOEL :-Pet doe-me; o nol>re senador esta 
Sl'. presidente, a separação dessas duas entidaues que !e- cm ~rr_o, e par_a o pro.var oll'~re.cel'ei o ex~r;1plo ~eguinte: 
vantou a aranJe celeuma na camara Jos dt•putaJos 1 Um JUIZ da ['H'Itnelramstancla.Julgollum le1to; sobe are .. 

Pelo coi1trario, esta iJéa achou alli grandl! acolhimento; ~ação, ~esta por tres vo~os reforma n senten1;a da primeira 
foi votada por ;)l'"ndc maioria i em outros pontos cncon- m~tanCicl i dous votos forão pela conlirmaçào. 
trou o projecto opposição forte, principalmente na parte O SR. DA.NTAS dá um aparte. . 
relativa ao J.u'l· , a ., • O SR: D. MANOEL: -Já que me deu o aparte, tenha 

A p1 oposiçao passou nesta. casa em i ui. cu.s!io, tcn~o pac1enew, ouça-me .... Emuar"a-sc a senten ·a ha a mesma 
~~t~s o nobre, s~nador P~~ ~h.nas o Sr. Vas~onccllos ,olle- t~ccisão; interpge se revist~ p~ra o suprer!l~ ffi'uun~l de l us
r_e~.d~ uma em_er;J.t suu~LllULIVa, na lJU:l.l tan1bem scpJ.ra, t1ça, este por lü votos tlec1dt! que houvelnJustit•a notona e 
a J~_<>tH(,a. da po_hc1.a. . . ,. · ~J,u!Jida~~ n~anil'csta no julgament.; Ja segundi instancia. 

N.ao,b: essLt s~p.araçãoq~e ~ot~v.ou a.?P~OSI~~o tenazq~e Iem~s p1G V?tos. d? ~upr.cm~ tri~unal, 2 Ja relação e 
appareceu no senado. O Je1ate ~ui !on.,o e lummoso souie 1 do JUIZ da p1'1merra mstancw, 1sto e, 19 votos contra 3. 
ou.t:·o~ .pontos ~~ en:cnd~ su_ustitu~1v~;. e P~~:~cc-u;e p~Jcr Na relação revisora, onJc. o processo é dcc.idid~o por 5 jui· 
aflnma1 que a t,ran~e mm?n~ .dos scn~d?I e~ prc.st~;a o zes, 3 votos sustent~\o o jukunento da pnmcrra relação, 
s~~ vo:o ~ sep~r<.t~~\0 da J'!-~tit;.a .u~ ,~ol.r_cia. -~ O!)lni~~ do c P?~' ~onserrue~cia dccide~~o que não houve injustitta no· 
p~1z ~ao .e p~.~~ m:m J.uv1d~s.a a..r~-p.clto, Jc,s.te ob~ecto. ~ona nem nulhJaJe mantfcs~D,, e 2 votps ~ão ~ppost?s· 
~las ,lt:a s~ o Itbtouo do ~oL1 c numst1o~ c vcr:se-l;a que fomos, portanto, 1 voto do JUIZ da pnme1ra mst:mcw, 
S .. E~. na? esta conv~nctdo da sera:a~,;ao da .JUSL11;a Ja 2 da primeira rdnção, iG do supremo tl'ibunal de jus· 
pollcw; c l~z uma contusão tal com a rnt~rv~n~~o dos pro- tiça e 2 da relação revisora, isto é, 2l votos cont1·a G; 
motores na lll>tru~çao. Jos proces,os 11uc .e Jdhcd demons- prevalece o que deciLlirão G jui7.es cOIILra í.lLlecisão de 21. 
trai' c,om,o se ~·eafc:.uru a t~l separi.lç.:lo. Cumpre, pott.anto, A~sim, o triuunal SL1premo de ju~Liça 1ê a sua sentença 
~JUC S. Ex. sep franco c d1ga Sl! esta prompto a apoiar as JestruiLb pelo triuun~l i11l't.:1'ior'i a sua. Jceisão, lomatl:t por 
1~éas ,dos proJectos Jos Srs. ~al>ueo. e V_usconcd!o~, rela- '1 G votos, annullada por 3 votos. 
ti vos a separ::tt~:lo d•ts duas cnlidaJes JU~tlça u po.!Ieta. 0 Sll D, , .. r,, . 'I· 5 ) 'I• se " • . t· , ' ' 1 ' .1' j' J ''· J • ·-·• ;>:;.-lti.l (ULe· ull"llletl,ll, :::;. E;(. no seu rc :ttorw ul2 11ue trvcr·•e .1 O[lllllao L a. 0 

I[Ucllcs que pensib não tluvcr n policia e~tender cm .iul•>a- . O Sn. PRESIDENTE : -- Püra ifllú est.ú o St. sen:~dor 
mcnlu al·•uur, polljUe lltc parece pt!l'ig-oso parn o puulfco lntcnompcndu couttantcmento o orador? 
e ~té. prl'J uJicial e ~;avoso aos I é o~ Je crimes polieia?s .sup- ~ S~t. D: jfA:>íOEL_: - O nobre s?11ador bem v e ![UC m~ 
pr111l1: a con~petcnc1~ Jcssas autOl'lLl<lll~s. O no:~rc uumstro rd1ro a l~g1:ob\:io CX!~t~nte, e por J,lso o seu n partt! n.:io t: 

uenhL\lll proJ•:cto oll..:rcct.:u ueslc st.·utt.lo; o l[LlC! me laz .. 1cm caJ;:do. 
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O Sn. DA:.'iTAS dá um aparte. 

o SR. l'RESIDENTE : - N:lo posso admittir a discussão 
pot' meio de npartcs; se o Sr. se.nador tem alguma cousa 
a Jizer, peça a palavra em occastào competente. . 

nobre minist~·o como juiz; mas pôJc-sc ser bom juiz c 
não ter haLilllaçõcs para ministro de estado. 

Sr. preside~ te, eu desej~.va apontar muitas duvidas que 
tc~m npp:m~tdo ,na r~laçiio lia córte sobre pontos de di
reito, st>br~ :n.tclhgc~cta da lei; mas isso me levaria muito 
longe e ex1gll'l~- lllUIS tempo do que hoje posso dispor. 
Em o~tra occn.stao lnlvcz e~ ponha essas duvidas, que cum
pre seJ:'!~ solndas .ror m~'o de interpretação authentica. 

O Sn. D. lUANOEL: -Um dos projectos que vi sobt·e 
este objecto c que mais me satisfez foi o apresentaclo pelo 
nosso ministro em Londres, o St·. Carvalho 1\Ioreu·a , 
qnanJ.o inembro da camara temroraria; o s~. senadllr 
Nau.uco de Araujo tamuem propoz algUJ1la cousa no seu 
projC'~to.; mas? ta.l vez cmbar.aça.do pelos at:ts. 158 e 16!uhl 
COilSlltUtÇãO, lunttOU·Se a COn~L<.lerar O trtbunal supremo 
compctcn.le para decidir o caso de nullidade manifesta, 
sem mais recurso á rela,;üo revisora. Não é possível que 
continue uma tal anom;dia; cumpre no poder legislallvo 
tomar uma deliberação que, sem olfensa da constituição, 
acabe com um estado de cousas que tira a força moral ;t 
decisão do supremo tripunal de justiça, que não. deve es
tar como que suuordtnado :Is rel:lçues, de CUJOS mem
bros é ellejuiz c supetJor. O Sr. ministro da Justiça en
tendeu que se não Jevw occupnr com estas bagatellas c 
que bastava dar parte á as~cmLlé:.t gcr:tl dos processos dis
triuuiJos e decitltdos n~quelle tribunal. 
· Sr·. presidente, as relações do im perio o[l'erecem alguns 

factos dignos de séria meditação : mais de seis mezes este
:ve a rela~ào do Maranháo sem se abrir! E qual foi o re
sultado? Foi estarem por mais de seis mezes sem decisao 
~lguma nggravos, pronuucias, apptllações crimes e cíveis! 
Quantos innocentes gomêrüo nas m::tsmoiTas por falta de 
nndumenlo.clos seus processos! ~u não accuso a ninguem; 
denuncio um mal que cumpre prover de rcmedio, pois é 
possível que se repita o facto acontecido no Maranhão. 
Creio que tamuem cm Pernamuuco tem acontecido o mes
mo, posto que por menos tempo. Felizmente na relação 
da cótte n::io temos de bmentar tão btaes acontecimen
tos. Nunca Jei=--a de haver sessão, ainda nos tl.ias de mais 
copiosa chuva. Aproveito esta occasiüo para render ho
}ncnagem e fazer justiça aos memLros deste tribunal pela 
sua illustração, rcctidao, assiduidade e amor ao trabalho. 
Os mappas a que se relere o St·, ministro da justiça provão 
o gr·anJe numero de processos que sáo decididos anou:tl
mentc. 

Sr; presidente, an~es de passar ás justiças de primeira ins
t:mcla não 1nosso deu:ar Ja chamar a allcnção do senado 
e do go>erno para o seguinte objecto: O togar de promo
tor da justiça esta annexo ao de procurador da coróa, 
cargo muito traualhoso e que exige, além de muitos co-· 
nhecimcntos de direito, uma applicação Jiaria tl.e muitas 
horas. 
. O procurador da coróa é ouvido por todos os ministe

rws ; tem de ofliéiar em todos os processos em que a fa
zcnda puulica é interessada ; tem de examinar todos os 
processos crimes que soucm por appellação ús relações,. 
Pel'g.unto ao Sr.· ministro da just!ça se é humanamente 
püSSLVCl que Ulll homem, por maiS IlJuslrado, fOUUStO e 
dado ao trabalho, examine com atten,~ão e·dc o seu parc
c~r soure o grande numero de processos crimes que lhe 
suo conclusos t Se S. Ex. entende, como eu entendo, que 
não devia ter uito alguma cousa a este resptáto no seu 
rela:orio. Precisava S. Ex. dclarga meditação para chamar 
a attenção da assembléa geral sobre a ncce. sitl.ade de crear
sc um promotor da ju~tiça com uma gratilicação sufflcicn· 
tl', além dos seus vencimentos de descmbar·gador '? 

SI', pl'csidente, V. Ex., como juiz pl'OVCCl0 e esclo.trecido, 
ha.Je concord:J.r comigo que o promotor da justiça se 
q~:;:cr bem Jcscmpcnha· as funcçõcs do seu cargo, exa
nun:mJo com tod1 a nttençao os proces~os crimes c dan
do s?lJre ellcs um parecer luminoso, tcrú necessidade de 
~ PP.ltt'ar-sc muitashoras pot· dia. Pois o noLrc ministro 
dJ .)usti,:a, que !'0i sem Juvida um excdlentc juiz, pela 
sua mui! a imparcialidade e ussiduidadr, náo oLservou CJI.le 
o lagar uc pt·omot.nr da j usti1;a na o podia ser bem desmpe
nbauo estautlJ utuJo ao dc nrocurador da cot ó::t '! Senho
res, eu não t·ecuso a justiça ~levidu aos meus maiores ad
ver~arios; c por isso é (ÍliC cu tPnho dito que a.minha 
tl'puta,;:lo de rc,·tid~1o c impareiulidaLle é fundada cm 
b:tzes sulid<t;. E.,trcl\ longe Je negar \\S uoas I[UídidaLlCS do 

Que Lnste sorte e a uos JUÍzes de uireito 1 Nunca farão 
mais. escravos elo poder,nunca es.ivcrão mais subordinados 
a? arLityio do governo; gr~ças á essa famosa lei das entran
cws ! ~rnto qu.e ~ão esl~Ja ~a casa o nobre senador que 
en1 1850 era mtnlslro da .j usttça, para perguntar-lhe quaes 
?S resu lt:Hlos do seu proJecto, que hoJe é a lei de 28 de 
Julho daquclle anno. . 

Senhot cs, se por uma parte essa lei estabeleceu reo-ras 
para a remoção dos juizes de direit0, e lhes deu assim" al
gumas garantias contra o capricho do governo creando as 
e~tranci~s,. deu m~is .arbitt:io a este, que quando quer pu· 
ntr um JUIZ de du·e1to, llra·o de uma boa comarcade 
prim~ira. entrancia c nomêa-o para uma de segunda en
tranctn, Insalu!Jrl.', por exemplo. O governo diz ao juiz: 
-:- Não é rcm.ot;ãG ; ~ ~ma promo~ão. E o que ha de 
tazcr o pob:e,1utz Je dtrc1to, se no regulamento está mar
cado o fatal pam se apresentar na sua nova comarca que 
muitas vezes é um desterro ? ' 

E' preciso acabar com e•sa lei. 

0 S~. D.\.Nns dá um aparte. 

O Sn. D. MANO!!:L:- Pertlóe o nolJre senador é ne
eessario acauar com essa lei, c ao mesmo tempo' estabe
lecer regra? J~ara os casos de remoção; porque se esta fi
ca_sse a arl>Ilttp do governo,, como. a~lcs estava, acabava in
t~Iramentc a mdepen~cn.::1a dos JUIZes de primeira instan· 
cw,os quaes ou se havtão de curvará vontade do aoverno 
ou ser obrigados a largar a carrciiro, ou deixar umi boa co~ 
marca para se es~abelecerem et~ outra má, da qual em 
pouco tempo .rodtão ser ·removidos para peior,. como 
aconteceu munas vezes. Donde deduz o governo o di
reil0 de con~e1:var juizes ~e direito . àvulsos, sem co
m~rca ?. Se os J u1zcs t~em cume, mandat-os processar ; mas 
se são mnocentcs dai-lhes os seus togares, para que não 
marrão á fome e não percão a sua antiauidade. 

Eu l'allo em geral, e não censuro agor: o Sr. ministro da 
justiça, que devem infcrmar se existem juizes avulsos e 
quaes os mo li vos por que se lhes não dá destino. A ponto 
eetes factos p3.ra provar que o poder j udieiario não está 
Lem ?rg.aoistLJó e flllta-lhe a inuependencia garantida pela 
constttutção. . 

O .cru~ direi. cu .do~ pobres e desgraçados juizes mun~ci
paes I E uma mstJtu1ção que em geral não tem produzido 
resultados satisfactorios, porque os ordenados não con
vidão os bachareis !Jabeis que se resignem a habitar nos 
lagares desertos, onde, além dos perigos que correm, mal 
podem viver com alguma decencia. 

Os termos continu~\o sem juizes letrauos • a administra
ção da justiça está entreg11e a leigos,qlle, além de ignoran
tes , ou sào potcntilLlos dos legares ou depen.tentes 
destes. Para o poLre e dt:svalitl.o náo ha justiça; os ricos 
e poderosos fllzcm o que querem. Que tcrrivel estado de 
cousas! 

Sr. presidente, ê tempo de acabarmos com esses ju;zes 
lemporar~os; a opinião tnmuem se vai manifestando con
tra elles; cumpre dar ús localiJ.utl.es os juizes vitalicios de 
que fa!!a a constituiçflo. _ . 

Senhores, tenho convicção, que cada vez se torna mais 
lirme, de que o paiz nao vai uem; a aJmini~tração da jus
tiça sera mi emquanto não tivermos distl'ibuidos pelas 
comarcas c termos juizes lclt',lllos vitalícios que sejlio ao 
mesmo tempo j uizcs criminacs, c i vis, de orphiios e com
mcrciacs. O seu numero scrú regulatlo pelas necessidade$ · 
puL!icas. A tl.cspcza não seria muito consideravcl, uma ' 
vez que se acabasse com os juizes municipac3; mas, se o 
fosse, ella seria ampltuncntc compensada pelos gran1les be
neficias que uahi provcrião ú boa adminibtração da justiç3. 
N~ supremo tri?unul dejus!iç~ dcc~J.c-sc dc.questõcs qac 
extgem conltcctmcnto do du·ctto cml, cnmrnal, orpltano
logico1 commcrcial, etc. No3 tl'ibLlnacs de ~eg11n·J~ instan-
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cia (fallo das relações) lambem se. d~cide u.ns ·mesmas l brado uma gmtificaç~o para os juizes que contassem m~i~ . 
ques~ões, com ~xccpçllo das qu~ ihzem respetto as com- de 25 :mnos de servtço, á semelhança do que se acha· 
mcJ'CJ:!es, que so ~i\ o áquellcs tnbunaes nos casos de pro- estabelecido para alguns outros empregados, tenha no ''se
cessos de f~llenc1a. Um bachar~l. está ~O .anno~,. por nado em.baraçado que entre na o ruem do diaa proposição 
exemplo, exercendo o logar de JUIZ de direito cnmmal, de que hz mençào. · · 
lendto ar; nas 1u~ ou d~ut:1o ag.g1:a

1 
v o, que para. e

1
1lcéd, inter- o Sn. D.\.nÃo DE MuniTID,!.. :-Não é exacto. 

poso; n .. o es uua o 1rc1 e> ClVI, e p1·omovu o a esem· >· 
bargado~·: .sahe-se Leun~as qu?stões súbre J rei to e pro- O Sn .. D. MANOEL: ;-N<'io é exacto? A ppcllo para~- ~x;, 
cesso cnmmal, mas nas .C1Ve1s c hospede c precisa csbdai' Sr. presidente. Desmmta- me V. Ex., se não é cJ.:acLISSJmo . 
os rudimcnlos do direito civil. o que acobo de dizer. O Sr. ministro fez m::tis: receiando 

que algucm pedisse urgcncia, andou de banco cm banco 
mostrando uma relação cm que se calcula a de$pcza coin O Sn. DANTAS: - E' uma vertlade. 

O SR. D. IIIANOEL : - Não seria melhor que elle fosse 
·juiz do cível c do crime? Nos 20 annos de pr:ttica estaria 
J1abilitado para julgnr com todo o conhecimento de causa 
os processos cíveis c crimes. Creou-se o t1·ibunal do com
mcrcio contr~? meu voto;,supponha V. Ex. que. se nomêa 
um bacharel Jmz co~mercwl, ~ que, sendo depo1s provido 
a desembargador, va1 para o tnbunal do commercio · quan
do chega ao supremo tribunal de justiça que sabe ~lle de 
direito civil, de direito criminal, etc. ? E ha de ir estudur 
estes ramos de jurisprudcncia cm uma idade avançadu? 
E ha de decidir das revistas sem exame dos processos 
quando os não tenha visto? Não seria, pois, mais acertad~ 
que os bachareis reunissem as varas crimes, cíveis, de or
phãos e commcrciaesparase lwbilitarem theNica c pratica
mente, afim de bem dcsempr nhar os deveres de ministro do 
s~premo tribuna.! d_a justiça? Diz-se, é verdade, que é pre
CISO crcar cspecialu:lades. Sabe V. Ex., Sr. presidente o 
que eu entendo por especialidade cm um juiz t A espe
cialidade consta em ter conhecimento do direito em to. 
das as suas diversas relações. Mal póde merecer o nome 
de juiz illustrado o que apenas sabe s6 direito criminal, ou 
civil, ou comm~rcial. _Preparemos, portanl~, bons juizes 
1-:ara. ~ segu_nda mst.a~c1a e par~ o s.up~emo tr~bunal de jus. 
t1ça, mvcstmdo os JUizes de pnme1ra tnstancta de todas as 
::tltribuições que enumerei c obrigando-os ao estudo e 
l):atica do direito civil, crimin.~l, orphanologico, eommer
clal, etc. 

Eis as idéas que submctto á illustrada consideração do 
senado. 1\ras para que o)uiz tenh~ inJcpcndenc!a é tam
hem preciSO pó lo cm cHcumstancws de não sofl:rer ncccs
sid::tdes: é de mister remunera lo devidumcnte. Quand0 
moços de hontcm estão percebendo ordenados avultados 
de 5, G c 7:000~, ha de se consentir que juizes encane
cidos n.o s.crvi,;o su!l'rão as maiores priva~ues, como ncon
tcce prmclJl:llmentc na corte, onde tudo custa muito di
nheiro, ainda vivendo-se com a maio1· p:-.rcimonia? 

Como puJe um ministro tlo supremo tribunal de ordi
nario carregado de l'amili:J, vi ver com 50 tiS por 1;1ez? Só a 
cas::t lhe cu~ta pelo menos 1 :500S ou 1:600~. O que lhe fica 
p~r~ comer, vestir, c~11car lilho~, c~c.? E note·se que o 
muustro do supremo ~nu]ln~l de Jl.lSLtça não póuc accumu
Jar outro emprego, :~lcm dn tlc senntlor ou dt·putatlo. Um 
desembargador p(,de <.:om -1:000$ vinr, ainda com a 
m:.1ior parcimoni:i? · 

Desejava que o nobre 1!linis1ro ,]a justiça me dissesse 
'I!Uanto gasta S. Ex. para VJVCi' com uecencia? S. Ex. tem 
o sr:n subsidio de senador, qüc accumula com 3:0oog de 
aposentado, c ni'io ha de gast:1r pouco dos rendimentos do 
seu patdmonio. Eu posso :r:alinr pouco mais ou menos a 
dcspc7.a de S. Ex. cm 1G:OOO!) por :mno; tamucm tenho 
casa, Iilhos a cJucar; vivo com muita ccono:1Iia para não 
~cr pesado a pessoa n~nhuma e para poder fallar n:sta 
cnsa con: a f1 anqueza c hberclade com-que costumo cmittir 
::;cmpre a minha opiniD.o. O nolre mini,tro conhece bem a 
tristt: situaçno cm que se acha a cL1ssc da ma"istratura 
Jigna por certo de muito melhor sorte. 
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Como hão Je os magbtrados e1lucar seus filhos se os 
ordenados mal chcgflo para viver? Que futuro não aauar
da a família dos juizes q11c n:lo teem meios para estabele
cer o monte-pio, que, além de uma joia avultada, exige 
U}na pcns~o que mal póde sahir de ordenados tão mes
t!uiuhos '! O Sr. ministi'O (la justiçe1, inst'nsivel .1 tudo isto, 
li~:•• oustado a que o g,._ presidente dt~ pnra ordem do dia 
uma propo6ição da outra camara nu~mcnt:mdo os orde-
11~.d.os ~a r~\1gistratura. E' n?tavcl que S. Ex., tendo no seu 
H'l:\lorw fn.lado na neccsmhde do ~ll?,lill'll!O c <tlé len)· 

o augmento dos orclcnauos. dos juizes e promotores. · . 
0 SR. :BARÃO DE ,;'IIURITIÍIA. dá um ap:n te. 
O Sn. D. MANOEJ.: -Demais, saiba V. Ex., Sr. pre. 

sidcnle, a razão po1· que 0 SI'. ministro da justiça c seus coi
legas aprrovárão o adiamento da proposição que augme'nta
va os vencimentos de dill'crcntes emp1·cgados ccdesiasl'icos; 
foi para t::tmbem :1fastar da di~cussào a proposit,ão relativa 
ao augmento dos vencimentos da magistratura. O -nobre 
ministro da justiça tem representado tristíssimo papel, ;di· 
zendo uma cousa c f.1zcn.lo outra. Abandone o systema de 
cabalar pdos bancos contra a infeliz magistratura;· deixe 
·entrar na ordem do dia a proposição ela outra camara ; em
penhe-se no debute; fallc sem rebuço, c conte que hei de 
segui-lo passo a passo em defesa dos direitos d:t classe .a 
que pertenço c da qual S. Ex. não faz o menor caso. E~tá 
aposentado com B:OOOS, que come em santo ocio, c obsta 
a que os que trabulbão tenhão meios de subsistencia. 

Não fallo por mim, porque, graças a Deus, posso viver 
decentemente sem augmento de ordenado. · 

O Sn. n.\.RÃO DE Mumnn,~ dá um aparte. 
O Sn, D. lllANOEL: -Pois bem, se tendes coragem, 

aprcsentai-,·os na trilmna francamel)te combatendo essa 
proposi1;ão; cu hei de sustenta-la, e não me importa in
correr no dcsagrauo de ninguen~. A magistraturti. vos con
sidera, Sr. mi~1istro, como o seu .maior ini?}igo; Vós~ão 
tendes nece~sHl::tdcs ; a vossa posição é opttma; e nunça 
vos falti\o pmgues ordenau.os, como -os tendes presente-
mente. · ·· 

S1·. presidente, V. Ex. tem tomado sobre si grave ~es." 
ponsaLilidade não dando para ordem do dia a proposição 
da outra camara de que tenho fallado : a magistrâtur;t 
q~eixa-se Je V. Ex. ; . mos t'Ll o tenho defendido, porqu~ 
se1 dos seus bons desejof. Peço a V. Ex. que quanto:mtes d!! 
para ordem do dia a proposic;,ão, c o st!nado votmí. com9 
entender. 

Não accuso, portanto, o Sr. prcsi,Jenlc, que scgu~~m~ntc 
tem amor á sua clás"e; accuso o St·. ministro da justi~a. 

O SR. DARÃO DE Mumrnn dá um aparte. 
O Sn. D. MA?i'OEI. :-Eu sei que V. Ex. não se impor!~. 
O Sn. B.I.R.i.O tn~ Mumr'uu. :-Não m~ importo .com 

accusa~õcs mal fundadas. . . 
O Sn. D. M.HiOllL:- Pois hei de faze-la-s. 
0 Sn. BA.RÃO DE ~~UitlTI!lA:- fuç::t·as. 
O Sn. b. l'tiANOEL:- Não ha de poder responder. 
O Sn. n,\.n:i.o DE Mmu:rnu : -Hei ele responue1'. 
O Sn. D. lHANOEI.: ~ Vcnhão então as grancles.razõcs 

de estado; talvez '1 ue os pormenores appareção. · 
O Sn. MnXo DE Munrrnu:- Náo tenh~ receio.· 
O S!t. D. ThBNOEJ.: -- I::;so sei C<t, porque V. Ex. é um 

dos homens mais vulcntc:s qu1~ tenho visto, apczanlc s.r 
pequeno. (lUso.) 

U!'ii Sn. SEN,\.Don: -!Ia mais pcqúcnos. 

0UTHO Su. SENADOR:- Carlos ~Iagno. 

0, Sn: BA.RX? Jm MoniT!~·~ (para o Sr. D. Jllanoel): -· 
V • .Ex. JÚ desabou alguem c JU fin desaliado. · 

.o SR. D. 1\IANOE~:- Isso .pro~a. a miuha fraq11eza 
(1'1nclo-se). Eu sou o fraco dos fJ·aquJsS!mos. (Riso.) 

(lia alguns opm·us.) 
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o sn. D. MANOEL:- S:. presidente, ag?ra o nobre 
Dador 1ne suscitou uma 1<léil da qual quena occupar-

se . · · 1 ( · d ) '- · · · m· as que me 1a r•assan( o 1'1n o-se ; o noure mtnts-
mc, l ' · · d d tro está á espera que pa~se .o s9 vaterzo na c~mara os e-
atados pa1 a m.anJar d1stnbU1r ouro em rnpas; e c~Uio 

fambem os mag1strad9s .hão .de recebe~ euro, e nãJ tiras 
de papel. Ah l se o mmtsteno com clfeJIO ac;,ba CQtn-O pa-
1eJono e em vez de. camadas de papel nos dá ~uro 
~m ·pipa$, ninguem mais lhe faz oppos1ção, tor:los pedtrão 
a Deus que 0 conserve eternamente. 
. Ouando o ministro da· fazenda fallava na ante-camara 
cm~ pipa vasia c pit1a cllCia, tinha justamente a figura de 
uma pi r a. 

o SR. B.-\.RÃO DE MURITillA.: - Não são termos pro
prios. 

O SR D. 1\IANOEL : - Oh I se são I E os taes 600,000 
homens' para os quaes app~llou o ~inistro 1 ~m breve 

'todos e!Jes vão ter ouro em ptpas; emhm, não sei como se 
_}la de arranjar tantas pipas para o ?11ro que ha de haver 
Jogo que fór aprrovado o salvateno. . . 
. .Mas quem sabe se t:m breve se reahzará o passeio até 
S. Christovão? 

0 SR. BARÃO DE 1\fURITIBA : - São seus desejos. 

:. "o SR. D. 1\IANOEL (rindo-se) : - 0~1! se são 1 ••• Não 
,:por mim, porque não faço caso destes mmistros. 

0 SR. BARÃO DE MURITIBA.: -Não havemos de fazer
, lhe a vontade. 

O SR. D. MANOEL (com força) : - Hão de fazer. (Ri
sadas.) 

0 SR. BA.RÃO DE MURIIIBA; - Não, senhor. 
· o SR. D. MANOEL: - Coitados! ... Se o Sr. visconde 
de Albuquerque quizesse .ter a bonda_de de rev~lar-me ~ 
ue lhe diz a sua astrol(l)gta ! astt·ologta que quast sempre e 

~fallivel .... (Risad6!s.) Te~hotenção de dizer alguma cous.a 
sobre as proniotorias pubhcas, que tambem estão mal aq~u
uho!tdas. Ao menos ella.s podem udy~gar, e o~t.er assim 
mais meios de substancia; mas os JUizes mumCipaes em 
geral são os mais mfelizes, porque não r,o?e~ a.dvogar, 
teem mesquinhos ordenados e a traçagem e ms1gmficante. 
E nem para estes quer o Sr. mi~istro que s.e att~~d:1l. 

Eu ~isse ha pouco q?e ~ lei de 2~ de JU~ho devia ser 
derogada na parte relanva as entranc1~s. Q~tz-se defender 
esta lei allegando-se que as comarcas mfer10I:c~ não ~cha
vão bachareis que as quizessem; ora, o ~r. mm1_stro d1z. n? 
seu rclatorio q.ue todas as c~1:.1arcas estao prelVldas de JUI· 

zes de direito. · 
0 SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE dá um aparte. 
O SR. D. MANOEL (para o Sr. 11isconde de Albuquerque): 

- Essa questão é para V. Ex. S.r. presidente~ cu a~nda 
qJlcria demorar-me na parte r~lattva ao~ ne_gocws da JUS
tiça; mas esto:u com pressa deu para a 1grep, até porque 
me est{t esperando o nobre senador por S. Paulo (o Sr. 
Fonseca), que talv~z e_steja .dizendo : « Porque não falla 
dos negocias. eccleslasticos? • Não bastão o~ males que 
vexão ao paiz, não hasta o estado pouco fehz do clero ; 
ainda ha de continuar a orphandade de algumas dioceses 
que ha muitos annos estãc:l sem pastor? Creárão-se bispa
dos, e ainda não estão apresentados os bispos; morrêrão 
dous bispos, e as Sis contmuão vagas .. 

UM SR. SENADeJR:- Por falta de clerigos. 
(!Ia O'(ltros apartes.) 
O SR. D. 1\IANoEL:-Lá vou. E' porque li este folhetim 

(mostrando o relatorio da justiça), e eu me lembro que uma 
vez alguem disse que gostava de ler folhetins. 

0 Sn. lU.RÃO DE MURITIBA: -Primeiramente é bom 
que declare qual a razão porque é folhetim. 

O SR. D.liiANOEL:- Pela fórma, pela doutrina, e até 
pelas palavras classicas que elle contém: por exemplo, 
crimes importantes. Não Sl!l o que quer isto dizer, e o nobre 
rnini_stro quando falia r t~rá a bon?a~e. de definir o que 
é cnme importante cm linguagem JUridica. Admirou~ se 1 

0 S~. DARÃO DE MURITJDA:-Estou admirando-o. 

0 Sn D. MJ.NOEL.: -Dcvéras? ! ... 
( Cruzão-se outros ap~rtes.) 
O Sn. PRESIDENTE;-A discussão po1· meio de apartes 

é uma conversação particular, c ~ão uma discussão re-
gular. · 

O Sn. D 1\-IANOEL:- Quando a casa tem tão pouca 
gente deve ser permittido converter u discuss:io em pa
lestra .. Sei ben1 que ~ governo está h~ muitos ~n.nos. ef!l 
negociações com a Se de Roma relativamente a mstttut. 
çiío canonica dos bispos e outros ohjectos importantes, 
como ieem conJmunicado os rclatorios da. rep:utição da 
justiça. · · · · · 

n!orr~u o Lispo de Goyaz .h a cinco ?Useis annos, c ain~~ 
a St: esta vaga: morreu o lJISpo ·do lho-Grande do Sul; fo1 
aprese11tado um digno vigano d~ Minas, que não aceitou. 

Foi eleito o bispo do Ceará; mas até o dia 14 de maio 
não tinha começado o processo canonico para a sua con
firmação • lia muito tempo foi ·eleito o bispo de Diaman
tina ; mas ainda não está confirmado. Podem as cousas 
continuar neste estado? Podem as dioceses continuar por 
tantos annos na orphandade, entregues a vigarios capitu~ 
lares, que nem sempre gozão de muito boa reputação? E' 
de mister que o governo olhe com mais attença.o para este 
objecto. 

O Sn. DANTAS :-E' necessario saber se a culpa é delle. 
( Cruzáo se alguns apartes.) 
O SR. D. 1\fANOEL :- O governo faz pouco caso do 

clero, e a pr0va está no procedimento q~e · teve o Sr. 
ministro da justiça na discussão da preposição que me
lhorava um poucG a sorte delle:. 50:000~ não fazem o the
souro nem pobre nem rico. 

Ainda não estão decididas as questões pendentes entre 
a Santa Sé e o governo a respeito dos missionarias capu
chinhos 'I A vinda desses distinctos prégaclores da fé é uma 
urgente necessidade que sente o paiz. Que serviços não 
presta essa ordem veneranda á religião, a civilisação e á 
paz nas quatro partes do mundo I · · 

E' uma ordem que se contenta com. um habit~ de ~urel 
grosso, que vive de esmolas dos fie1s c que so asptra a 
ganhar almas para o c~o! P~rmitt~ Deus que o sant.o r.adre 
Pio IX mande para o 1mper10 mmtos ce_ntos de mJSSion.a
rios capuchinhos! Os relatarias dos presidc~ntcs de provm
cias e os dos ministros da justiça são accordes em re~o
nhecer os eminentes serviços prestados pelos poucos mis~ 
sionarios que existem no paiz, ·· 

O maior protector da religião é o monarcha. 
O SR. FONSECA. (com força): -.Apoiado! 
O SR. D. liiANOEL :-Oh! aquel!e apoiado nasceu do 

fundo do coração e é a express~o de u~a ~onvicção pr~
funda. (Dirigindo-se ao S~ •. mm1stro da JllSltça.) Que noll
cias n1e dá V. Ex., Sr. mimstro, da proposta sobre casa-
mentos mixtos? morreu? . 

Senhores, o ministerio pediu á coró:J. que na falla da 
abertura da prese~te sessão recowmcndasse de novo. este 
objecto â assemblea geral. E, per~unto cu1 as comm1ssões 
da outra ca·r.araja derão parecer. 

O SR. BARÃO DE 1\IURITUIA. : -Está prompto. 
O SR. D. MANOEL: -Discute-se este anno? Parece 

que o Sr. ministro esta com medo da discussão. E' ella tão 
difficil, tão complicada ? 

0 SR. BARÃO DE MURITIBA.: -Ao contrario. 
O 3R. D. 1\JANOEL : -Ao contrario? V. Ex. não selem· 

bra já do que escreveu no seu relatorio 7 Attenda : • Aguar· 
do, diz S. Ex. á pag.1.S, a discussão da proposta apres.entada 
na sessão passada por ~m dos ~e?s antecessores para ex
pôr precisamente as mmhas opmtões sobre esta qu~s~ão, 
que me parece da maio!' g1•aviâaJe e _em que as ?Pimões 
são tão divel'sas e o )<>umas tllo desvazradas. A mmba re
serva seJ;á por vós co~prehendida; cscr.upuliso ~mpenha.r
me desde ja em negocio que tanta medztaçtto exige. » · 

JiJ se vê que dc,r?i~ do relato rio V. E~ .. pensou~ l!le<~itou 
madummente ( dmgmdo-se ao s: .. mm1stro ~a J~St!ça ) • 
.Pois dcvéras o Sr. lHtrão de Munt1ba ha de u asSIStir na. 
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outra camara á discussão da proposta como ministro da ·os dão sem orJc:m su pcrior. Mas pelas palavras que a caLei 
justiça? Parece-me que s, Ex. não falia seriamente. . de ler se reconhece a veruade de que o v.igario havia pe~: 

&r. presidt:nte, é impossível cm duas horas discorrer, mcs di do a ex.oner:tçào. Ntío o podendo fazer o bispo, rccoJTeu 
mo mui perfune~oriamente sobre os importantíssimos as- elle ao governo, pedindo-lhe aposentadoria. O. govcrnv . 
sumptos que oJlcrece a uiscussão do orçam nto. Eu não estava no mesmo caso: o direito n:lo autorisa essas apo •.. 
posso continuar, porque.são mais de 2 horas, ha poucas pes· sentado rias. Mas que fez o governo? Ar.loptou o ·alvL•dr.io . 
soas na casa. c estas estão naturalmente Ü\tigadas. He1 de apontado pelo prot.:uraJor da corôa, que era Jar-llw uma 
voltará ~rib.una para continuar a occupar a attenção do se~ , pen~iío com depentlencia da u_pprovaçào da assemoléa gerul; 
nado, prmCipalmellte. com o e~ame ~as ementl.Ãs Ja outra Dtz o no ore sen_ado_r que unpugn~u a rc~oluçüo ·que o· 
camara c das que oilercccu a commtssão de f:1zcnJa desta governo deu ao vrgar10 o que elle nao pedira;. que. o qui), . 
casa. . o governo deveria tet· fetto era man•lar que ellc llzcssu. 

A d. · '" .1• J ~ 1 a a outro requerimento. Ora, senhores, seria· digno do govet·· 
· tscussão ucou aulô.l a por n• 0 laver c s. · no que cu1prcgas~e estes meios tortuosos, e gue não terião 

O .Sn. PRESIDENTE deu para ordem Jo d1a da sessão outro resultado senão dilliculdades ao supplicante? ·· 
seguinte a mesma já design:~da. Para facilita r aos pretender.tes das p1;oviocias ha 'um 'Jc: . 

Levantou-se a sessão ás 2l;oras d..l tarde. crcto que ~staLclcc~ mcws fac~is dellt:s 1ecorrerezn ao go•' .. 
vcrno por tuleruwdro dos prestt!cntcs. Quan.lo se conl~t:de . 
ajustiça de uma causa, a dignid·1de do governo pede que · 
~eja ella resul vida sem esses rodcivs, ali à~ uesneccssaríos'. 
para couhecimento da verdatlt.!. O prcteritlente !JaviJ dil'i~. 
giliO ~uas supplicas ao governo pela rep~rtição Ja justiçá,:. 
que era a competente sobre o objecto; Mas esta, não po~;: 
denuo resolver :.t CJUcstão no swti.lo em q11e se requcreú,,.· 
a _do im pcrio satiotú o q uc ac1uella não polia; . e agora se.;: 
dtz que o governo devia mandar fázer no'vo teqUerin,ento.,. 

PRESIDENCU. DO SR. iú::l.NOEL IGN.~CIO C.\. YAf.CAl'iTI 

DE LACERDA. 

SumU.RIO.- Ordem do dia.- Continuação da discussão 
do reqíterimento de adiamento tio Sr. Sílvezra da Bfotta 
sobre a proposição qtte approva a pensão conct:dida ao 
conego Julio Bap:i~ta de fi'iyueíredo. Discurso do Sr. rnar
qitez de Olinda. Rejeição.- Corttinuaçüo da !liscuss1io da 
proposição. Emenda !Lo Sr. Candido Borges. IJiscursos dus 
Srs. Vasconcellos e Candido Borges.-Discusscio do art. 3° 
do orçamento na purte relativa ao ministerio da justiçrr. 
Emenda suppresszva do Sr. visconde de ltaborahy. Discurso 
do Sr. barão de Jluritiba (ministro dajusllça ). 
A1s 10 3/~ horas Ja manhã, feita a chnmaJn, achárão."se 

presentes 29 Srs. senadores. Comparect:ndo, porém, im
rnediatamcnte m:Jis 2, o Sr. prcsiJentl! abriu a sessão 
com 31. 

Lida a aeta da anterior, foi approvada. 
Ficou soLre a mesa para ser examinatla c app1·ovada a 

folha dei subsidio dos Srs. senadores no sL"gundo mez dJ 
presente sessão. 

Senhore~, qual é o estado deste p3rocho ? Eu leio as . 
proprias p~lavras Jo oispo. (Lê.) E~>ta carta não só está':'. 
ass1gnnda pelo bi~po, como está toda ella escripta de seu.; 
propt·io punho: não é, portanto, uma rt·tlilcção utJ terceiro ~> 
que clle tivesse ussignad.o sem attcnJer Lem ús expressões .. ~'í 
Note se que este bispo é um dos mais escrupulosos que,: 
lemos em julgar Jo merilo dos seussubordina•los. (Apuiados.) 

Por esta carta vê -se que este vigario está quasi total·· 
mente cego, e 11ue, apczar de sua longa idade, assim mes- . 
mo sáhe fóra da villa para acudir com o pasto espiritualás · 
suas ovelhas, e isto, senhores, sendo levado por mão d~ 
o~ttrcm,_ cm cooscquencia. de sua qu::isi_, total cegueira. 
Eis aqtu, senhores, quem c o padt·e a quem se crmcedéu 
esta pensão : é um homem velho, com nwis de 33 annos 
de sei'VÍtJo, muito zeloso no e:lescmpeuho de suas obriga· 
çcks, e que par.:~ não faltar a eilas precba de ser' guiado ' 
por um terceiro. 

Compan:cêi·ão no decurso da 
dores. 

Sunhores, o remedio que cm direito se acha para ·estes· 
sessão mais 10 Srs. sena- casos nã~ sati~f"z. O que o direito autGlrisa é que se de··· 

um coadJutor ao pastor que se acha impedido por moles-· 
tia. lUas note-se que os coadjutores em regra não teem · 
congrua : são raras as frrguezias em que elles as te em; O 

OHDE~l DO DU. 

PESsio .AO CONEGO Joio IU.l'TIST.\. DE FIGUEmEDO. que se cos;uma fazer é repartit· os reJditos da igrrja. A · 
mesma coogru:t é reduzida para o parocho que náo está 
en:t exerci cio. Ora, sen<lo tão mingo:.~das as 1endas dos pa
rochos, com cxcepç<lo de muito poucas freguezias, dindi· 
das cllas, que fica para o parocho ! querer se-ha que passe: · 
a vi ver na indigcncia? · (A poiudos.) E quem, senhores, unr 
parecho qu.e tem s:tbido comprehender seus tlevet·es, que. 

· Continuou a discussão, acli~d:.t na sessão antecedente, do 
rcqueri~c!lto do Sr. Silveira da Motta propondo que ~e 
jlel;ão informações aO governo SOOl'C a natureza dOS servt· 
ços prestades pelo conego João Baptista de Figueiredo, 
[tgraciado com a pensão annual de 600~, e que se remelta 
a respectiva proposta i commissão d~ fa:tcnda. 

O SR. niARQUl!Z DIE ÜLI~DA:- Sr. presi.lente, oppo
nhc..·::t1'! ao requerimento em que se pedem informações ao 
governo e que. o proje_cto. vá á commissão. Tn1ta-s~ da 
pcn~:lo conced1da ao v1gano de SJnta BarLara·, cm Mmas
Geraes; porq uc entendo que os documentos 3 presentados 
c os rcuniJes ú proposição Ja camara dos Srs. Jeputa.dos 
f01 nccem as inl"orma~,;ões necessari:~s. 

Este vigario pediu ao oi:po para ser exonerado de sua 
píü'-:>chia pela impossibilidade em que estava ,Je desempe
nhar as l"uneções proprias de seu Leneücio; isto consta dos 
papeis que acom panbão este negocio. V. Ex. me faz o fa
vor de os manJ.ar 1 lO oradO I' é satisfeito.) 

Aqui está um:~ declaração que equivale a um altesta· 
Jo, pela qual se vê qUI.', len•lo o VÍ(i-:trio ~eJitl? ao bispo a 
sua ex.onerí.lção, e não potlt:ndo o bispo fazer i::.t.o, req uc
reu então que llle desse um attest"do spDt'e esse seu 
pcditlo: em vtrluJ.e do que o Lispo fez esta declaração, 
a qual vem directamente conlim1<.~r o que digo, não cm 
forma Je áttestado, mas cm f.Jrml de carta. O vigario 
pcue pn.ra ser cxoneraJo Jas fuocl'õcs de seu beneficio por 
não as poJcr desempenhar. O pr~prio ministro 1·econlwco 
o impetliruento e pd..l coulinua,;üo J.a cal'tl v~ se. (LrJ.) 

Diz o üispo '1111.: n\\o dá alk~l;tdo1 porcrllc os bi~pos n•ío 

é incan~avcl no seu desempenho e· que não reco.rre a. 
este meto sen:io por não podei' absolutamente conHnuar 
no serviço da i~reja? (Apoiado.ç.) Não, senhores, não 6 
assim que ul!vern ser t!'alados os Lons servidores d:i igreja 
e do estado. · 

Disse mais o nnhre senador qnc o p:trpcho, do mollo que 
está a resoluçil.l), ia perceoer a congru:t duas vezes. St.!nho· 
t•es, eu já Gz ver que o parocho havia pedid·1 ser exonera· 
do do bcnc!icio : elle não venceria a cong1·ua senão no 

. caso de continuar no serviço. O mais cGrre por conta da 
execução da resolu•JtiO. Exonerado elle, como pediu, e o 
ha de ser necessariamente pelo seu estado de saUde, não 
se verilkui o que dissé o nobre senador, que é contl'a a 
verdade dos factos. · 

O noLre senado!' autor do req'lerimento recorreu até 
.l. um meio um pouco uesairoso ás pessoas que tonúír:io 
p utc neste negocio. O nobre senador fali ou cm apacll'infla· 
meítto. Senhorc:s, eu folgo s·cmpre cm udvogar uma causa 
c1ue tem padrinhos como esta: os pGtlrinhos são o l.Jíspo, 
pessoa competente, ntio so pela sua dignidude episcopal; 
como pelo seu caracter particLtlaJ·, lwnwm severo e um 
pouco Jillicil cm jui~os a respeito de terceiro; o presi
Lfcntc da pruvincb, f!UC ninguern Ji1ú que foi JevaJo <.k 
contem plaçilcs p:utieulares; o pro: ur~d'Jl' u<t co; ô.J, auto-
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riJaJe Je um ·conceito geral;· e o,Latras · aut?riJ.aJ~s .da nobre senador declarou que o ministcrio actual lhe merece 
província.· O procuradot· da c01 óa. e o mesmo que mJ.tca inteira conliança : pot• consequencia,· o governo não póde 
este meio ,le pensão, re~_onheccndo q~e ~ pat·och~ não manda~ fazer elfectivo o pagamento desta pensão sem .que 
1
ó.Je continuar no sei'VIÇO da sua tgrep. Padrwhos ovigano te?ha renunciado a parochia: e~ta é.a questão. 

!ão os nobres senadorl!s t(~C tecm exposto a vetdade neste !anto é assun que por act? legislativo nós .não poJemos 
negocio. Oh! .senhores, Ja não se ~Ót-le exp~r a ,verdade. tmpor ao parocho o.renunc1ar a parochia, porque o nobm 
~cm se ineorrcr na ccnsu1·a •Je paLlnnho. Se t:,to c ser pa- senador, versado como é na~ lc~ras sngraJ.as. c .. pr?limas, . 

• drinho, eu folgo de sê-lo em ~egocio desta na:ure~n. (la de saber que o corpo leg1slattvo não póde obrJ"Ur os 
EncerraJo 0 Jeb:ttc c consenltndo o senado na rctLrada vignrios a renunciar suas parochias. .. . ,. ;:, .. : 

.. da primeira parte do rccJuet·imento., .a pedido Jo seu au No caso, porém, de que. se L1·ata o decreto estáredi:rido 
~ tor é pos.ta a votGJs a seguntla c reJettada. de modo que dissolve a duvida que potleria apparegeq. 

Continuou, portanto, a 2a discussào da proposição. V.· Ex. comp1·ehenJe que, estando expressamente de-
,1 o Sll. CANDIDO nonGES :. - Peço a palavra. clarado que o vigari~:> não póde continuar no exercício 

cm que se ach~ c q,ue a pensão não _p,órle ser paga se.ni o 
O Sn. PRESIDENTE : - Tem a palavi':J, acto de reuuncta, c claro que não pode haver accllmu-
0 Sn. CANDIDO llORGES: _:. Sr. presidente, não tenho lação. · . . 

pá llm d~n~o.rar a discuss;lo deste negocio. Eu con_heço O nobre sen:.dor pela província tle S. Paulo que ·m.~ 
mesmo a JllSllça com qnc o governo concedeu a pensa o de honrou com um aparte disse que ~lle nã~ podia ser pri- · 
que se trata; mas creio ~ue será tambem possível fazer vaJo da congruJ, e por consC(IUCUCH\ devw. acqumular a. 
Jcsapparecer a repugnancta que mostrarão alguns Srs. se· pensão. · ·· · 
nadares em dar um voto favoravel á proposição .. Estare- , O nobre scnallor me perdoará !>b.servar que o rarochq 
pu"nancin, Sr. presidente, mJ.nifest:nla já <lede algum ~ão perc~b~ a congrua toda, percébe uma parte ilclla; .f! 
tcn~po na casa, provém Je acreditarem alguns Srs. sen~do- tslo semra tamucm de resr osta ao honrado senador pela 
rc.s que .este pensionist~ accumulara a cl)ngrua que percebe província de. Go_yaz, que assegurou que elle courarta a. .. 
como viga rio :i pensão que agora sr, lhe concede. cc:mgrua ror mtwo; mas eu não :1enso que elle accumu\e 

Os illustres senadores que tcem tomado a defesa dare- essa parte da cong1 ua, porque e~tendô cruc está nus facul
solução allirmão que não se dará o fJcto dessa accumula- d~des do govvrno o Jcc!a;ar que o .~agamento dess~ pensão 
c<'lo; e pelos documentos que acabou de ler o nobre Sr. somente terá log.1r depo1s de venhc~da a renuncta. 
inarquez de Olinda vê-se que o peticionado de facto re- Se eu nect·s~itassc de recorrer a outros argumentos .pàra 
nuociou o logar de vigario. Ot·a, sendo assim, Sr. presi- dcmonstr:Jr que este parocl1o é incapaz por sua probiclâd~· 
dente, eu creio que po.lcmos facilmente conciliar as duas de accumu lar esse •·encimcn'o, hasta\'a ter lido em seu rc
opinie!es, favorecer a intenção e justiça Jo pcllcionario, e rrucrithc~t? que ll.le é. absolutamente impossivel coriti'nuar 
salvar os escr~pu!os d~ alguns nobres senadores, dcclaran- no exerctcto de vlgarw ; c a palavra de um tão vcnera'vel 
do na, resoluç:ío que esta pensão t: concedida em suLsti· ecclesiastico equivale para mimá renuncia do beneficio; 
tuição á t!~Jngrua do vigario. . ·Vê, _pois, V. Ex. que eu, comquanto reconheça a boa · 

dispos1ç:io, as intenções louvavcis do honrado senador 
O SR. ~Ü.:;Qunz DE ÜLD!DA:- Não é preciso, isto ja autor da emenda, e lhe agradeça mesmo o reconhecimen-

está entendido. . · to da justiça desta caasa por elle proclamada, comtudo 
O .Sn. C,\J!DIDO BoRGES:- E por que razão, senhores, sinto não poder dar o nícu voto á emenda, por considera

não h a de 0 sen:.~Jo Jazer logo uma resolução clara e que la Jcsneccssaria. 
não deixe nenhuma duvida ou rcsponsabilídiide ao governo O Sn. PRESIDENTE :-Não havendo mais q cm peç:J. a 

~ acerca d0 modo por CfUC deve p1·occller em suJ. execUI~ào? palavra vou pór a votos. 
1 Pela minha parte não tenho .d11vitla em dar o meu voto · 

favaravel com cstà declara~ão, e o negarei sem ella. O SR. CANDIDO BORGES:,-Pcço a palavra. 
Antes de ped•l' a palavra, Sr. pl'e~iJente, 'consultei a O Sn. PRESIDENTE:- Tem a palavra. 

opinião do actu~l S1·, presidente d:.t província de Minas, c O SR. CANO! DO llORGES:- S1·. presidcntf', não posso 
conco· do com a opini:l.o de S. Ex.;· po1 ém noto que, paE- cont!cber a opposição fei 1a pda i! lustre senador pela pro
sando a resolução como esta, púJe-se entender que ha viocia de Minas á emenda que mandei á mesa, quando m~ 
accumubção, ou que ao menos poderá ella ser perminida. parece que e lia não serve senão para tornar mais claro e 
Por consequencia, repito, votarei pela reso!uç:l.o com a mais positivo o desejo man&statlo pelo nolJre senador e 
condição que apresentei; e o e~ te scntiJo vou m:~nJar uma por aquellcs que_ <Jesde o principio desta discussão. teem 

,j emenda á mesa. sustentado a proposiçoo. 1\bs diz S. Ex. que a emenda 6 · 
j Foi liJa c a~oialla a seguinte cmenJa: super flua, porque este vigario peJiu a aposentadoria de seu !J . Accr·cscentc-se _da qual pt>nsão começará a gozo r cm prego, porq uc evidi!ntl!mente não póJc exerce-lo; e qLte 

depois de vcrificad.l a renuncia de sua vigaria. _ s. R. então é claro que a congrua não póJe conti:mar, uma vez 
- Cmuiido !Jorges. • concedida a pensào. Mas i~ to, senhores, não é concl11dente. 

O SR. PRESIDR~'rE ·.- Est~ em discu•são a cmendJ O nolJre senador ncab:~ de Jeclarar que o vigario não póue 
-" i( • continuar a. servir, e cyue entretanto ficarfl. com a terça 

con;unctamc.:nle com a proposição. · parte· Je sul congrua: scguc.se, pois·, que ficará com a 
O SR. VASCONCaLOS :-Peço a palavra. pensão e mais um tcr1:o Ja congrua.. Se é isto o que pre-
O Sn. PRESIDENTE :_Tem a palavra. lenJe o .nobre ~enadoy,, é justamente o que eu não posso 

consentir; e se não c Isto, qual é ent."lo a ·repugn:mcta do 
O SR. VASCO:\'CELI.OS: -Sr. presiJentf', folgo muito de nobre scn~uor? Não será melhor q11e a proposição sej:t · 

v~r que o senado reconhece a justiça da prc.tcnção Jo clara c positiva? P.~ra que deixarmos ao governo a intet·
vtgano de que se trata. v. Ex. ac<~bou de OUVll' o nobre pretaç<'lo da resolução? E isto, s,·, presidente, tanto mais 
senndor pela provincia'uo llio de Janeiro, o qual não com- quanto é certo que cm rC>gra geral as pensões nunca tirarão 
uatcu ? projecto, pelo contrario promellc o seu voto ft· o ordenado a nenhull\ empregado, c póde-se, portanto,. 
propos1~ão da camara dos deputados; entretanto S. Ex. entender que este, nã:) po.lcndo continuar no exercício UI! 
~utcnJe que para se n:lo Jar a accum,ulaçáo da pensão com seu emprego1 deverá coutinuar a perceber um terço úe sua 
a congrua convem tlllC se adopte a emenda que mantJou congrua. · · 
á mesa. . · D:sse ainJa o noL1·c scna.lor que é·superOua esta cmcn-

P~recc-mc, porém, que a emenda é desnecessaria, Sr. da, porque, lendo-se o dl!creto, vê-se logo que elle reco~ 
r_rcstuente, porque, .se o nobre senatlor attender ao requc- nhccc a impossibilidade cm qtw se acha este parocho de 
mue~to do vigario que pede este favo r, se cons.id.eri.Jr a continuar no exerci cio de suas funcções. Mas o que pre~ 

. ruanwa _por qu~ o dt:creto do governo se ad1a re~Jgtt1o, ha tendo <:u com esta emeoda? Pl'etenJo pó r a resolução em 
de convu· cotmgo que a idéa Je S. Ex. cons gnada na pe1 feita harmonia com o dcc··eto que concedeu a pensão. 
cmcnd.t se rcha na rcsolut,~O. ·Diz o decreto: (LI.!.) Disse Lambem o nolJre senndor q11e quando se üver de 

A qrlcm cumpre executar a rcso!ut;üo ê o governo; e~ fazer eJrcctiva a pensClO ha Jc se cntf1o examinar o que o 
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'peticionaria requereu; que o que ellc pediu foi a aposen· 
. tadoria, mas que o governo, n:lo pOdi!ndo conceder a apo· 
· :sentadoria, concedeu ·lhe então a pensão. Mus, senhores, 

é preciso que o corpo legislativo não dê mais do que o 
governo. pretende dar, segundo as palavras dos nobres se· 
nadares. pelas províncias de PernamLuco c de Minas. Os 
nol>res senadores a q ucm tenho a honra de ref'l!rir-me n~o 
dc~ej~o senllo que passe a pensão sem a congrua; estamos 
asswl.de.accordo, e voto com elles e com os outros nol>res 
seti:.i.dorcs. o que, porém, não desejo é votar por uma re
solução na qual se não contém o sentido claro e positi\·o 
do decreto que coneedeu esta pensão; isto .não poderei 
fazer. Como não tive a felicidade de ser convencido pelo 
nol>re senador, contimfo a sustentar a·.minha emenda, e 
declaro. ao senado que se clla não passar votarei contra 
o projecto. 

A discussão ficou adiada. 

ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO DE 1859 A 1860. 

Continuou a 23 discussão do art. 3° do orçamento ge· 
ral do imperio para o.exarcicio de 185'} a 1860, com as 
respectivas emendas; 

0 Sn. VISCONDE DE lTAllOR.HlY :-Pedi a palavra, Sr 
presidente, para apresentar a!gumus observações acerca das 
~mendas feitas ao§ 1.0 do art. 3°. A este§ 10 a camara 
ilos deputados fez a seguinte emenda: • Sendo 40:000~ 
Jlara a edificação do seminario episcopal da Diamantina " ; 
c .a commiss~o de fazemla do s~nado fez á parte que aca
bei de lêr esta outra emend:.t: " Sendo 20:00~$ para 
estabelecimento do seminario episcopal da Diamantina. • 

A razão por que a commissão propoz que esta quantia 
fosse de 20:000~, em lagar de 4-0:000S, como estava, é por
que, havendo naquella cidade um edificio n11cional que 
outr'ora serviu de habitação aos empregados da adminis
tração diamantina, c que foi depois emprestado a província 
de Minas para estal>eleccr-sc nelle, creio que um athcneu, 
cuja instituição consta-me que está tambem dissolvida, e o 
cditicio por consequencia desoccupado, paréceu-nos que, 
tendo elle as condições necessarias para o seminario que 
se pretendia csiai.Jclecer, não era preciso marcar uma quan~ 
ti:1 tamanha. 

Por çonseguinte, digo, a commissão supprimin a quantia 
de ~0:000~ que havm sido consipnada pela camara dos de
putados para este fim. A commtssao tami.Jem supprimiu a 
quantia de 1.0:000~ que se d{t neste paragrapho para o semi
uario episcopal de S. Paulo, porque lhe constou que esse 
seminario tem sido fundad0 e sustentado a expensas de 
esmolas feitas por solicitações do respcitavel Lispo de S. 
Paulo. 

O Sn. Jonm : -Apoiado. 
0 SR. YISCONDE DE ITAJlORAIIY: -Constou-lhe mais 

'lue o bispo não tinha aceitado esse .auxilio, e até ~esmo 
me asscverão que e!Le não 0 deseJava, que querta ter 
o prazer de realizar essa Lella instituiçáo unicamente a 
cstorços seus. 

O Sn. SILVEIRA. D~ 1\IOTTA:- E' porque qão qqeria 
aceitar fiscalisação alguma. 

O Sn. VISCONDE DE lTA.llORAHY: - Tambem medis
scrão, é verdade, que cl!e nao queria aceitar fiscalisação 
alguma do governo. l\las o que é facto é que essas infor~ 
Jnaçucs não são exactas, porque dou~ re~peitaveis membros 
desta casa, representantes da provmc1a de S. Paulo, me 
:~llirmurão que o bispo não s6 dcsPjava que passasse este 

. auxilio, afim de levar a clfeito essa institUição, mas saLe-se 
. mesmo disto por cartas dirigidas a esses nobres sen.ado~ 
res. Sendo assim, já se vê que as cousas mudão de figura, 
~ eu não queria que se supprimisse a consignação que se 
dava ao seminario de S. Pat~lo, quando temos consignado 
~~ux.ilio para outros sernina rios que não estão nas mesmas 
circumstancias. Parece-me, portanto, que tinha o dever de 
prop6r uma sub-emcnd:). á emenlla da commiss:'io do se~ 
nado restabelecendo a quantia que se tinha concedido 
p~ra auxilio do seminario dessa província. 

A commi~sl'.IO do seuad.!J tinha !amuem estipulad ') que, 
em ]()g:u· de 6:000H para ~'pagamento de dou.s de~cml.íar-

gadores apo. senta~os, se redlizisse.cst:i verLa J quantía,dc 
3:000~, porque saLe com certeza que un-1 destes dese~Lur . 
gadores é r~llecido,e que ~or conseguinte, emlogar d~ ser 
consignada aqu:mtiu de 6:000U, bastava sómente,B·:~_OO$ 
que é a guc compete a? outro desembargador; Sáo ~sias: 
Sr. presidente, as cxphcaçoes que tenho de dar em Jqs[i. 
6cação á emenda que o Sr. m rqaez de Abrantes ·,c ,cu 
vamos mandar a mesa. - ... 

(Depois de alguma pausa o orador continúa:)Devo déGla. 
rar ao senado que o Sr. presidente de nfinas aeai.Ja de nie. 
informar agora que o e~ilicio sobre o GJUU! eu h a via fállado 
e que me parecia azado para o estaoelecimento do scmi: 
na rio episcopal da Diamantina, tinha se1~vido com elfeito 
para um athcneu; mas que, comquanto este athencu ·.tives
se sido dissolvido, todavia, em virtude de um novo rega •. 
lamento d~ presidente da p1;ovincia, creou-se ahi um ·lyceu 
ou extcmato, ficando, portanto, csee edificio novamente 
occupado com esse externato, para que fóra destinado .• 

(lla um apúrte.) . • · .. 
Pois bem, cu ignorava esta circumstancià; e, como o no. 

I.Jre senador por. 1\linas-Geraes não estava na casa ·quando 
a commissão fez o seu trai.J::dho, tivemos de dirigir·nos ao 
Sr. secretario, que nos deu as informaçõe~ que acauo ·de 
olferecer ao senado, c que nos fizerão julgar que :era .sulli
ciente essa quantia de 20:000$, pcit·que esse ediHció es
tando desoccupado podia ter esse destino. lUas ·as írifor
mações que agora me dá o nobre presidente de Mina~· não 
estão de accordo com as que nos tinha dado o Sr. secret:Í· 
rio, e então julgámos conveniente oll'erecer a sub-emellda, 

( DeprJis de alguma pausa.) Sr. presidente, á vista dessas 
informações, acho melhor que a commissão retire a. ·emenda 
que tinha apresentado sobre este plragrapho, visto que 
os factos so!:Jre que ella se baseou para pro pôr' a diminui· 
ção de .20:000~ quanto ao semiriario da. Diamant,na não 
são exactos, e porque entendo que deve .ser cons·el'vado 
um aux.ilio ao seminario episcopal de S. Paulo: peço, ror· 
tanto, a V. E.x., por me parecer este meio mais regular, 
que consinta que a comrnissão retire essa emenda, em 
vez de mandar uma sub-emenda s~pprimindo ::; o~lra. 
Requeiro, pois, a retirada da emenda. . .·· • ·. ·. ·· . ' 

O SR. PRESIDENTE :-A emenda, é ao§ 10, relativo aos 
seminarios episcopaes ? ·· · ·· 

0 Sn. VISCONDE DE TTABORAHY : - Sim, se~hor. 
O Sr. p1 csidente consultou o sem. do e este consenti~ na 

retirada da emenda da com missão. · • . . 
o Sn. PRESIBENTE :-Tem a palavra o Sr. barão de 

niuritíba. . .. ' 
0 5R. BARÃO DE MURITIBA (miniSÍro da .justiÇa):-

0 nobre senador que encetou hontem este .del>~te J~z ai· 
gumas oi.Jscrvações acerca de diversos topicos relativos ao 
orçamento que se acha em discussão. Era .quasi escusado, 
Sr. presidente; f~allar sobre e~t:.J.s materias, que teeÍXJ;isido • 
tantas vezes tr::1z1das â casa, ate porque todas as argut~ões 
de que se occupnu o nobre senador (o Sr. D .. ·Marioel}tecm 
sido já satisfactoriallllente respondidas; e mais de. uma vez, 
quer pelos ministros que me teem antecedido na pasta da · 
justiça, quer por muitos ~ rs. senadores que teem tomado a. 
palavra nestes debates. Direi todavia alguma cousa para 
satisfazer ao nobre senador ; mas antes que comece a oc· 
cupar-mc de outras questões pedir-lhe-hei ltcença ... ~ · 

O Sn. D. UANOEL : - Não precisa licença.. . • ., 
- O SR! DARÃO n~ MuamnA : ... ;. para desfazer áJgu· 

mas apprehcnsões que S. Ex. houtem manifestou ?cerca 
do armamento e aquartelamento de tropas, nãó · s~i por 
que mo ti v os . 

O SR. D. n!ANOEL : - E' minha timidez natural. 
O Sn. nAn.to DE MuniTIDA :-Posso amrmar ao nobre 

senador que os negocias estão actualmente no ·mesmo 
pé em q1;1e estarião no·lempo da maior tranquillida~e, 
porque Julgamos que é esse o tempo que existe hoJe ; 
que as circumstancias: não tccm niudado, e que por 
conseguinte não era necessario tomar medida alguma 
dessas; nem o governo as tem com elfeito tomado; que 
n ·1da h a qttc pos9a fazer receia r o que o nobre senador 
parece qur! teve cm Yista ou quiz ao menos alludir. 
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· Devo tamLcm dar outra explicação no ·nobre sl.'nador · O Sn. nAnXo DE MrrniTIDA :-O noL1·e sGnador taml:iem 
:1cerca da falia ou demora na distribuição dos annexos do fez difi'erentes rcllcxõcs acerca do supremo trihunll de 

·.relatorio que ti'vc a honra de apresento r á caga, · Su o no· justiça, c estranhou C!{UC cu não ti'Vesse dito a este J'espei
bre senader qui2ésse rcc'ordar se de que cm todos os an- to cousa alguma. As razões que tive para não me occupar 
nos 1 ~ssados tem sempre IHl.vido a mesma .demora na d? orgaoisação judi?iaria. ~a primeira instancia, e que 
·a·presentação desses annexos, segu1·amente tena desculpa· amda ha pouco mamfcste1 a casa, forão as mesmas que 
do essa demora· que agora notou c tcr-me·hia poupado a actuárão sobre este objecto. A este respeito tambemexis
·sua censura. Não tem sido i~to falta. da repartição d~ j~s-: tião razões especiaes, ás quaes eu nao po_dia deixa~ ~e 
tiça, posso ~sscgura-la; e s1m dcv1tlo á. typegraplua m- sub~ettm·-mc, porque o _nobre sen~do: saóe.q!1~ :a:. reor
cumbida da 1m pressão, que não tem podtdo dar ô neces- gan1saçã.o do supremo tnbunal de JUStiça ex.Jgtrla·neéessa
sario expediente aos muitos tra!Jalhos d~ que está Soure- riamente uma crescida dcspeza e augmcato.do numero de 
carreg~da nesta occasi5.o. magistrados que compoem aquelle tribunal. Pela !ninha 

· Não receie; porém, o nobre senaclflr que os annexos a que parte, senl•orcs, não julgo que isto não se possa :fazer já. 
se referiu deixem de ser apresentados. Direi ainda qul•, á Quanto aos dcl'c~tos que o nobre senador lhe notou, aclio
cxccpção de alguns novos que apresentei e que são pou· os de tão pouca importancia que entendo que 'por issa 
cos, todos os mais teem apenas algumas modificações, algu- unicamente não se deve ref'armar um tribunai.org:ú1isado 
mas pequenas rectificações, devidas a pequenas mudanças ha tantos ano os ; isto é, rcfiro.me ao maior ou menor nu. 
que teem havido; e por conseguinte pód.c o nobre senador · ~ero de votos na decisão de ~ertas questões, conforme 
consultar ~esmo os annex.os dos relat0~1os pa~sados, por- dtsse o nobre senador no seu d1scurso. · · 
que nelles achará o essenctal quQ pode na deseJar. o SR. D. nJANOEL: _Quem tratou disto? Ora; pelo 
.. Sr .. presidente, o no~re senador me tem fe~to culpa amor de Deus! V. Ex. está altei:a~doo meu discurse>. 
de mUltas f:.~ltas ~ue dtz ter notado no relatono, e co- 0 SR. BARÃO DE 1\fURITIBA: ..:._Não dei bastante :l.tlen~ 
meçou por ap~elhd~-lo' de folhetim. Eu não sei se ellc. se çãG a esta parte do discurso do nobre senador, e tal.vez por 
relere á matcrta ou a form:t; mas, como quer qur. s 'Ja, 
direi sómcnte que, se porventura esse relatorio póde ser isso possa enganar-me. 
classificado de folhehm ou na sua fórma, ou na sua ma- O SR. D. MANOEL : - IstQ sei eu. 
teria, essa mesma denominação podia ser ~guahnente ap~ 0 SR. BARÃO DE MURITIBA: - Mas, senhores, . se eiL 
plicada a quaesquer outros que tenhão s1do arresenta- não tratei da organisação e das reformas do supremo tri
dos nesta casa, porgue estou persuadido que todos elles bunal de justiça nas circumstancias actuaes, segui·nesta 
teem tido a ~1esma fónna e sempre se teem oecupado dos parte 0 exemplo de alguos dos meus nobres· antecessores. 
m.esmos assumptos. O relatorio do anno passado julgou tambem . que não se 

.. O Sll. D. MANOEL: -Foi V. E,.. mesmo q11e o reconhe- devia occupar dessa ma teria, e nem se pód~, Sr~.· pre~i
ceu deficiente. àente, cm um pe~ueno espaço de tempo cutdarde tt>~as 
, 0 Sn, ·liARÃO mi MURITillA. : _ 0 nol9re senador devia as reformas. Ordmariamcnte os ministros eostumão só-

t h · d d'ff mente indicar aquellas que vão ser presentes ao corpo le .. 
con essar, portanto, que não avra tão gran e 1 crença.... g·islativo ou de que será necessario e mesmo possivel·tra-

0 Sit. D. 1\IANOEL:-Foi V. Ex. quem o disse. Lar naquella sessão. 
O. Sn. URÃO DE :MURITIB.\ : - .... flavia notar mesmo O Sn. D. 1\IANOEL :-Não ha tal, não ha tal; isto é uma 

~ue os anteriores não t!nh.ão sido mais zelosos, co~guanto theoria nova. 
·cu reconheça a supertondade de talentos e hab1htações 0 SR. BARÃO DE MuRITIBA.: _o nobre senador cen
quc sempre existiu entre aquelles que flzerão esses rela- surou-me tam1>em por nã~ t~r eu proposto a separação 
torios anteriores e os da pessoa que ~gr:>ra oecupa a altenção dos cargos de promotor d~ JUstiça e proc~rador da corôa. 
desta casa. (Não apoiados.) Apezar disto, senhores, não se 0 nobre senador, que deseJa esta separaçao, não-attendett 
pôde com justiça dizer que o rclatorio actual tenha faltas, a que act~alm~n~e G.s ~rabajhos do procurador da coróase 
nem de exp!icJções, nem mesmo de ma teria, ~obre algumas achão mULto dtmmutdes, sao cm menor esçala, com a crea
propostas ao corpo legislativo; e não Jl@de, port:mto, ser çã.o de consultores das diverfas secretarias' de estado. 
impuanado ou qualificado como o noLr.e senador o tem 
feito." · (O SI'. D. Jlfanoel l'i-se). 

O Sn. V.\SCONCELLOS :. -Peço a palavra. 
0 SR.· llARÃO DE MURITIBA:- 0 nobre senador repa

rou tambem que o relatorio actual não tratasse mais lar
gamente d:t organisação jud i?iaria; m~s, se S .. ~x. tivesse 
folheado de novo os relíJLonos antcnsrcs, vtr1a que os 

· me'smos defeitos ·lhes havia encontrar. E' verdade que o 
relatorio actual não tratou da organisação judiciaria, nem 
da separação da justiça da policia, separação tão fleseja!:la 
p:lr S. Ex., e da qual di-se que era uma necessidade re
conheciJa por.torius os homen~ praticos e por a~uelles 
que tcem estado á testa da administração da jusL1ça no 
paiz. 

Se o noLre sena(lor tivesse Lido l\ bondade de .ler com 
attenção o meu relatorio, veria que, quando trata da orga
nisação do ministerio publico, ahi se ~iz 9ue desta c:e.a
ção poderia resultar a· separação da JUStl~a da pohc1a. 

· ~m um .mez de ministerio, senhores, não podia eu apre
sentar um plano v3sto e completo sobre úma materia em 
que ha mais de 20 annos se trabalha para confecCionar 
essa divisão, e qae ainda não tem pod1do merecer a ap • 
provação do corpo legislativo. 

Queria o ·nobre. senador porventura. que eu fa.sse tão 
ousado que em um mez no ministcrio apresentasse um 

· plano completo, não só da justiça da primeira instancia, 
mas ainda do supremo tribunal de justiça ? Parece-me que 
~cria· exigir. muito. 

· · O SR. D. 1\IJ.:-iOE~ :-Queria que fiz€ssc sempre mais do 
qu~ fe.z, 

O no~re senador ri-se,porque foi um grande adversarip 
dessa medida e não quer reconhecer as suas. vantagens. 

O Sn. D. MA.NOEL: -Fui, fui! si~, senhor, e serei. 
O · Sn. :n,m.to DE l\IURITIBA: -0 tempo mostrará que 

essa medida é boa ; e, comquanto não fosse eu .o autor 
della, aceito toclavia a sua responsabilidade, como já tive 
occasião de declarar ao senado. 

O SR. D. 1\IANOEJ,:- Pois não t é uma· boa sinecur.a ; 
6:000& e uma carta de conselho! ·. ·· 

O Sn. 11ARXO DE !\'IIJRITIIIA: - Como dizia; Sr. presi
dente os trabalhos a cargo do procurador da corOa se 
achãd ~oje modificados, e p~r consequencia tem este fu~c
cion:mo o tempo .necessarro par~ occorrer aos .ncgoc10s 
de sua competenCla. 

o .Sa. D. MANOEL dá um aparte. 
0 Sn. DARÃO DE MURITIBA:-Se hoje o nobre senado!;' 

acha tão necessaria essa separação, por que razão no .de
curso de tanto tem~o que te~ ~ssento no p1rlam~nto,· e po 
qual já esta neccssrdade exrstta, não a tem uaz1do á d!s
cussão das camaras, não tem provocado uma med1da 
neste sentido? 

o Sn. D. MANORL : - E isto é dito por um desembar
gador! 

0 SR. DARÃO DE MURITIBA: - 0 nobre senador- r e· 
parou q~:te as relações do Maranhão e talvez a de Pernam-
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huco estivessem por algum tempo SCHl funccionar por. gar esta quantia ~ se lla. rencl.1 sufficiünte para s:ttisf:tzc1· 
falta de magistradas. A este respeito devo dizer ao nc:?brc este augmenlo pr.oJectado. . . r ... 
senador que as medidas que era possível tomar-se parn O SI~. D. MA.NOEL: -IIouvc para as secretarias, para: 
que esses. tri!Junaes entrassem em seus trnuall10s re:;ula- a rapaziada. . · · .... :: . 
res fonia tomadas não só pelos meus nobres antec.!ssores, . . ., . 
como pelo actual ministro da justiça. Assim, a censuru, além O Sit. DARÃO DE nfuRITID.\.:- Eu não posso nem· 
de ser injusta c extemporunea, em nenh 11m caso devia re, cst0u disposto a seguir o nobre senador neste proposito, .: 
cahir sobre mim. Digo-lhe sóm· nlc que não me tenha por adversaria ao au~; 

O nobre senauor disse tamhem, conforme a nota qLlC Imento dosdordcn1 a~os da. mag
1
istratura

1 
i pelo f~?ntrario;; ·.· 

· . wnro··me e ser lO.Je mag:stl'at o, c con 1eço per cJtamente, ·: 
tomei, que se devia chamar aos juizes de direito para supfi!'L· qnanro essa clagse bem merece do estado e quanto· é ín.:.. 
-rem asfaltas dos desembargadores, ajim de que as relaçoes dispensavcl retribui-la devidamente, para que possa sus-:-, . 
podessem funccionar; mas ·note o nobre scn.:ulot· que se tentar a Llignidade da sua I)OSÍdio. · 
estas faltas se úerão não foi por culpa do governo; al~~ns • 
~esembargadores .que teem sido n~me~dosoão teem p~dl(lo O SR. D. ~LI.NO~L dá um aparte. 
H' para seus destwos; o eorpo legtslativo tem conecdHlo a O SR. nAnio DE MURITIU.\ :-Havia ainua, senhores, 
outros licenças por muito tempo, (•, n:io i•1 0rl~ndo o gover uma r<tzào que não tleixou de actuat• sobre o meu espi . 
no nomear novos dcsemoargadores, náo pod1a de protllptu rito, e é que, sendo mesquinhos ern geral os ordenados 
sanar esse mal. Agora direi ainda que o facto dll. se terem de todos os empregados, seria preciso qLte, sendo augruen7 
retardado al~uns processos e da demora das dec1sõc~ em tados os da class~ da magistratura, se augmentasse' tambeni 
outros de réos que se ach~o pr~sos não f?rão occas1011a- os das outras cLsses. . · , 
das pelas relações,nlJS p_orwcurw e prevanc:u;ão de alguns! O Sn D MA~WEr ·-Não se pensou nisto· quando ·c· ·. 
empr •g~clos subalterno· ·aos quacs o rrovcrno desde tJUe i •. • ' ' · : ' ~ 

c '"'. . . ~, . . :;, · ·', \ fa a reforma cbs secrctarws. . ·. · · :, teve nottcta destes fJctos, mandou respousaLrbar. , _ . 
Fallou o nobre senador no incónvenicntc tle existirem , O ~n_. llARAO DE MURITIRA : - Então ~ .nobre s~na- ., 

avulsos alguns juizes de .direito. EJ! ?e claro ao nobre R e. o o r vc.n~ que a"~esp.eza geral d?. est::llle s~I.nna ao ~uplo. ,; . 
uldot· que, se a roaior parte desses JUizes não s~ ach:lo em- , • E nu Ctilut?, .e. a~ nossas c~r cumstan~tas mclhow~em, .d: 
})rcgaJos, não é por culpa do governo, ~nas stm pela sua ~c, se pud~',·~ontn~ com. o aul:lmento :la. re~d~ yubh;-a.,_ ... 
propria culpa, porque não querem acenar as comarcas d~ntro d~ s.ci~ o~ Ol.to mezes !)oJerão s:r ~!c~aJo~.os Ol~e
para que são nomeados; querem escolher o Jogar pH:J n.H~os .dess.a clas:c a que me tenho rcfeJHlo, c Jot,o n.w 
ónde devem .ir: isso nem sempre o governo póJc con- sera grande demorn. . .· 
ceder O SR. D. liL~.NOEL: -1\'Ieu amigo, uns accumulão.6·"e 

O ~;Jbre senad,)r, at·auindo-me fortemente de ser con 7 :000~, out!·os nada; a esses não faz dill'erença esperar, 
trario ao au"mcnto d~s ordenados dos magistra.los cm mus nao asstm aos outros. 
geral, fez-me "uma grave injustiça, pcr~uauindo-sc de qu?, O Sn. DARÃO DE ·nrun.ITillA:....., O nobre senador cen . ..;: 
apezar de t~r cu declarado no rela~orw q1;1e esses vc:ncl sumu que já 1n'lo estivessem providos alguns bispados q.ue· 
mentos dev1áo ser elevados, qllena com 1 ~so en~anar 0 se ach:lo v~gos c outros que forão depois crcados.. . . 
magistratura e cntrcte-la com esperanças Illusoms. Eu 
decl~ro que n~o sou avesso .â ch:vaç:'\o dos .ordenados ~::J O Sli.. n. MA:'íOEL:- E' uma verdade, é bem digna do 
ma""tstratura: conheço mesmo que os magistrados cstao censura essa demora. 
mal retribuídos, principalmente os da primeira instau- O Sn. :CAn1o DE T\lUlUTIBA :-Ora, eu realmcnte,Sr. 
cia1 que nào podem subsistir eom os· seus actuaes o r- presidente, não sei como responda a esta accusação · do· · 

·de nados· mas as circumstancias acluaes da nossa renda nourc senad!).r. Como é que em dous ou tres mez~s pod\a: 
não perdtin~m.a elevação destes orJe~ados desde j;í, pür· eu achar aqmllo que não puderão achar em mu.1to ma1s . 
quanto trana Isto um grande accrescm10 na despeza PJ> tempo tantos d1gnos cst::tclistas qu'J cstiv~rão na i·ep·ir:- · 
blica. tic(f:O ela justiça'? E' de certo singular ! A aprescnta~ãJ) 
· o SR. D. ThL~NOEL : _Principalmente! o que é princi- de um bispo não é neg0cio de pouca transcerídeneia, 

· senhores, é negocio de muita pondl.lração, creio eu~ · · · 
palm:ente '! Não é possi vd ter com fa<:ilidade informaÇões para esta: 

O SR. nAnlo DE 1\ruRITillA.:- Se o nobre senador alta dignidade, é preciso p1·oceder com muito escrupulo,: 
promette dar o seu valios? apoi? á~ medidas que tcnd.~rem muita reserva; e cu não achei a este respeito quasi cousa 
a elevar a renJa por mew de Impostos dcstmados ao pa alguma preparada. . . , ::. :-,: . 
gamento da magistratura, desde já, dedaro que o aceito. Emquanto á aceitação do nomeado para o bispado do 
Pela minha parte não estou, porém, di~ posto a sobre- Rio·Grande do Sul, nã, havia resposta alguma oi!icial, e 
earre~ar .ainda mais os nossos constituintes, que são 9s sómente uma resposta recusando essa nomeação, da:la con
contnbu.totes, para f:J.zer face a uma Jcspeza com que nao fidencialmcnte ao meu nobre antecessor. Tenho instado·, .. 
podemos. Depois dt:l votado o or~am.eota, de conhcciJas mesmo ~om este dign? sacerdote, mas não tcin sidopossh~c! · 
as necessidades do estado e os meios de que vouemos consegtur a sua. acettaçào. 
dispor para fazer face a cllas, declaro ao nobre senador Eu peço, pois, ao nobre senad~r q~e dcscu.lpe a falta ... 
que eu serei o primeiro a pedir {ts c:uuaras que votem por destas nomeações, porque sem duv1da e negoc1o de con· · 
esse augmcnto, qae nllo é pequeno, como tenl:w calcu- scicncia, que. se n:.\o deve leval' de suoito para que se nlto. 
lado. Se esse augmento fosse cm menor escala, lossc, por dê pr·ecipitação. . . . 
exémplo, de 30, 40 ou 50:000~.... O Sn. D. MAXOilL:- Na minha província,. em Goyaz, 

O Sn. D. 1\lANOEL :-E porque não o fez ao clero?.... h a sete para· oito annos que morreu o uispo, e n:io teve 
Erii.o 50:000U sómentc que se augmentava. ainda um successor; ainda não virão isto : eis aqui a.pre-: 

O SR. llARÃO DE ll!unnmA :- .... br.m; mas o senaclo cipitação. · 
saue que esse augm~nto acarretaria uma despeza muito o SR. Jl.\RÃ.O DE MuruTIDA : - Esquecia~me' fàllar 
consiueravel; e então, apezar de toda a justiça e Loa acerca da separat~ão tla justic;a da policia; que o nobre , 
vontade que luvcria cm decreta-lo, u:w será posúvcl J;t. s~nador notou Ckn um topico que vem no relatorio qúe 
ze-lo jú. tive a honra de npresentar: disse, pois: (le) · 

J:l gastamos com a magistratllra a seguinte ~ifra de O nobre scuadoí· acoimou esta idêa de nova e extràva.· 
),252:'~20~ j se augmentarmos 30 °/o SOure 05 \"CllCltllenlos g:tnte :. eu tomei CStC npont.amcnto, ni!.O sei- se é eXaCt9.i . 
acluaes, :t cifra suuir5 a 1,G23:1.1.G$, ou m::ns 375;720~. mas fot este, c não e:lcvo detxar pass:u· sem resposta. . ·, 
Se quízormos elevar .'~O o[o soLrc esses mesmos vencmw~- O Sn. D. MANOEI. :- Qu:~l foi? faz-me .o favor de dizer? 
tos, acharemos um augmento de 500:%8~; : flnal, se qut-
zcrmos eleva-los a 50 oj0 mais, como está na p1·oposta Ja O Sn. 11.\.Ri.o DE MURlTlllA :'-O mais que o nobre se:.. 
·c:unara dos deputados, teremos um augmento de 6:\6:2·1 0$: nado r disse a estrt respeito foi sobre a inconveniencia dos ·· 
acho, t'ois, que seria preciso primeiro ver Sl~ pvtlt:mos p:t~ . juizes de din·íto não Jnlgal'em as '~1\u.sas civei~, porq~~:e 
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~ depois se inhabilitavfio para julgar.nas relações. Isto, sc
nbore@, me parece C(llC é uma condtçào do nosso systema 

" jt!lliciario: e não p6dc ser melhor, porque, se este incon. 
'vcn!cntc existe, mais aind·a haveria se se desse aos juizes 
de dit·eito a anribuição tlc julgar no cível: é sómente com 

' 3 pratica, con;o eu pratiquei, que ?essa e~t~ inconvenien
te; ruas qttal c o mal que vem d.alu á pohcm? Est~ systc · 
ma tinha sido adoptado pelo codtgo do processo crumoal: 

! pot ém inconvenientes t:io gt•avcb se uerão que a lei de 3 
~ de dezembt·o quiz oct;OJ ror a elles, e determinou que os 
1 juizes municipaes se occupnssem de todo o preparo c jul
~ 'g:1mento das caus~s civcis: houve nisto um grande Jinelho
l ramento na administração da justiça. 

O Sn. D. MA NOEL:- Nenhum; foi uma calamidade. 
0 SR. llA.R;\0 DE.àfUIÚTillA:- Se os juizes rounicipaes 

r0,scm os mesmos es1~tbc!ecitlns pelo codigo criminal, tle 
<.:rrto que ·não podião esses juizes ter atlribuições tão im
portantes como essa de julgar ali na!; ma~, desde que ellos 
forão tit·arlos cb classe dos bocl1areis formados, entendo 
que cllcs cstavão tão habilitados para julgJrcm aunai 
como os proprios juizes de tlireito, porque para os juizes 
muni·ipacs et•eados pela lei de 3 de tlezembro se ex.igiu 
o mesmo anno de pratica qLlC se cx.igc para os Juizes de 
tliretto nomcndos cm virtu,Je do coJigo do process0 cri
minal; c as hubililações licão sendo as mesuias entre juizes 
de dircits é juizes municipaes: não sei, portanto, qual a 
mão por que w deve tirar· a. estes a attribuição de JUlgar 
que se dá aos outros. . . . 
· A u nica objccçiio que ai: i se pótlc fazer é a da {lOUCa 
indepenJencia do juiz municipal por não ser um magis
tradoperpetuo ; mas eu cutenuo que esta intlcpcndencia 
nilo está na ílerpetuidadc, está no cara·cter do juiz de di~ 
rei to; entendo que esta independencia, comprehendicla 
como muita gente q11er, n!lo serve e não é urna cousa tão 
importante como se quer dizer. 

O Sn. D. ~L~:1'0"l!L: - E' uma opinião ; ha tambem 
outras. 

O SR. 1l.l n,\o DE liiURlTIBA: - EM tendo po1• isso que 
,. não ha inconvL·nieHte ~lgum ~m jLdgarem os juizes muni 

cipacs atinai as causas Cl veis. 
O Sn. D. MA~OEL:- O inconveniente está no sctt re

latorio; hei de voltará tliscussão. 
O Sn. n,l..nlo DE ~lun.ITUL\.:-E tlepois, se se quizcsse 

11 dá!' aos juizes de direito essa attribuição, seria preciso 
multiplica-los de um modo que as noss:.~s circumstanr.ias 
actuaes não podem supporta1·, e que cnt• ct:tnto seria exi-
gido pela hoa administração da justiça. . 

I 

O·Sn.. D. UANOEL:- E' outro equivoco; V. Ex. n:lo 
demonstra estas proposiçlies; vai soltando-as c com isto 
se contenla. 

~
!11 O Sn.. DARÃ.O DE UuRITIBA:- Sr. pt·esiJentc, ca te-

r".' • nho tomado em consideração as principaes observações 
feitas pelo.honrad:.> senador ao orçamento da justiça, ao 
menos-segundo os apontamentos que tomei; c mesmo as 
obs ~rvações do nobre scnado1· não se presta vão a outra 
l'csposla. , 

I l Sa. D. 1\IANOEI. :...:... Não prestavão para nada. 
O Sn. llAnio DE l\'IuniTIDA:- .Agora, St·. presidente, 

me perrnittirá V. Ex. que cu dê algumas explicações acerca 
de ~ma. pt·oposic;ão que, quando S·' discutia o orçamento 
do mmistcrio do i~p~rio,foiemittitla nc:ta casa pel<J n?bre 
:;enatlor pela provt~cta das Alagóa~,declarundo que se tmha 
desenvolviuo na província da tlahia uma reacção espantosa 
Ha policia, destituindo-se muitas autoridades, porque 
!lel'tencião .a este ou áqucllc lado politico. 

Eu não ou 1i esse discurso tio nobl'e senadot·; mas pare 
(eu-me pelo que li 'lue estava clle de accordo com o que 
na camara dos deputados haviào dito mais de um nobre ~c
pulado uessa mesma província, n·f~rindo-sc lambem a ess~. 
bupposta dcstitúição de delegados e subdelegados nas co
nuu·cas tle Cachoeira. e Feira de S mt'Annn. 

N;~o 11espontli immeuiatamente ao nobre s~nndor pela 
provmcia das Alagt\as, nem tratei uisto logo que se fatlou 
IJa camara, (9nr.le ali~s se achavão muitos nobres ~lcputa· 

dos pela província da Dahia, que ~evião aslar inteirados 
destes factos, porque me· falta vão então os documento5 
com que purlessc autorisar as asserções que tivesse d~ 
emittir; . agora, porém, que esses documentos me teem. 
chegado, eu vou submetter á c<:Jnsideração tio nobre sC· 
nador? que se passou naquella província, para que se não 
possa .Julgar que houve realmente essa inversão, coiuo 
pensou S. Ex. _; e direi mais que as npprehensúe.s 
que S. Ex. nulrw sobre o socego ôa. província da Bahia 
erão f~lizmcnte infun~a~las. Tenho .noticias as mais 'positi.,; 
vas ue que a tranqudlttlade publtca naquella província 
se achá cm perfeito estado , não foi nem levemente 
alterada. 

O Sn. D. 'MAN'OEIJ :- Mas vierão as representações con.: 
tt·a o salvatcr:o; essas vierão, não ha duvida. · ··· 

O Sn. nA_llÃO DE Munmu !---;- Continuando, poi·em, ~ · 
d~monstraça.o ~e que não h ou v e mversào naquclla. proviu, 
cta, cu refent·et o que se passou na comarca da·Caclioeira: 
acerca de '1 2 indivíduos que forão demitidos do cargo de 
delegado~ e subLlclegado~ durante a administração. do Sr. 
conselhetro l\-Janoel Messias de Leão; · · 

(O erador lê llm mappa que apres~~ta ao se·;ado, e' que 
o..(fe.rece para ser cxan~inado por quem o desejar.) · 

Dous destes funccionarios forão dcmittidos por não se 
prestarem a tir~r os titulos ~e suas nomeações,·. apcz~r de 
mstados para 1sso; o tcrce11·o por não ter ndone1dade . 
nec~ssat:ia; o qu~rto por pedir escuso. ; o quinto por con· 
vcmencta do serVlço, em razão, note o nobre sen~tlor .para: 
não fazer algum reparo, de não ser brasileiro; foi 
naturalisatlo posteriormente, e aliás tinha servido du .. 
rante todo esse tempo de subdelegado de policia: ainda 
agora é que passou uma emcntla para que elle seja natu
rálisado. O sexto tambcm por não ter tiratlo titulo; o seti
mo, que é Antonio Pereira do Lago, porque havia a ~eu. 
respeito a circt1mstancia tle se achar envolvido ·em .utn 
pr0cesso por crime grave, commctlido por um de ·seus 
tilhos; o oitavo·por ser negociante volante, sem residencia. 
no districto ; o nono e o decimo por indiciados de terem 
mandado dar tiros em um morador do logar, pelo que 
i~~taurou-se o c~mpeten_t,e p,rocess? .i o ,untlecimo por pe.:.. 
du· escusa por wtermcc.lto da prestdenc1a; c o outro· por 
convcniencia do serviço puLlico. · . ·• · 

Apenas dous ou trcs for;lo demiltidos por conveniencb.: 
do serviço; os outros pelos motivos que ficárão decla~ 
rados: núo h a, por conseguinte, um numero de 300ou 1l.oo, 
~o mo se disse; ni'io h~ essa inversão g01 til de que se 
fllllou desde que se dctmltem 12 apenas, como consta dos 
J.ocumcntos que apresento ao senado. Nas outras comar~ 
cas mais ou menos se tem dado a mesma cousa; na comar
ca da Cachoeira, que foi aquell'a de que se occupou _o 
nobre senador, devia S. Ex.. ter <rbscrvaâo que muitos r.o. 
meadss o l'e>rão pot· vagas que cxístião. Se o nobre sena
dor a quem me tenho t' ferido quer inteirar-se destas 
verdades, cu ollereço á sua consideração os competente~ 
mnppas, que estão documcntatlos pelo president0 da pro ... 
vincia e que são informaçlies as mais exactas da parte do 
quem as deu. ·Agora occrescentarei que muitos tlestca 
mesmos subdelcgatlos demillidos o forão, não por pro" 
posta uo actual chefe de policia, mas por proposta do Sr~ 
Aragão e Mcllo. 

Senhores, não proseguirei mais nestas observações, e 
dei~:o meErno uc apresentar muitos o•1tros. tlocumentos pata 
não fatigar a attcneão do senauo C porque me pal'CCC que. 
o objecto não exige·m:úores explicações. Contento-me com 
isto, assegurando ao nubre senador pelas Alagóas que to
marei na devida con>ideração todas as suas observações; 
mas peço-lhe que tenha a bondade de consultar os docu
mentos a que me tenho retcriuo, ·para se convencer do 
que tenho dito. · 

0 Srt. CANSANSIO DE Snmmu.':- Se V. Ex. quer ter 
a bondade· de m'os conOar, terei muito prazer cm ve-Ios.' 

O SR. DARXO DE i\IURITlll.\.:- Sr. presidente, rcsta:pw.· 
unicamente dizer alguma cousa sobre a ementla da ii~ 
lttstre commissão de fazenda, que julgo já !'oi· retiracl:~, · 
o que muito estimo, pois que n1o n.c era possível eon-, 
conl.ar com essn emenda. 
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O Sn. D. MANOEL:- E aceita as mais emendas 1 
0 Sn. DARÃO DE 1\fURITIH:- lia ainda uma vCJba 

no orçamento que cumpre examinai:, a qual é J'clativa á 
~posent:,tdoria de dous desembargadores; ha aqui uma 
wexacttôão; o desembat·gador de que se trata não cst.-1 
aposentado ainda ; o negocio está sujeito á deliberação da 
camara; c se elle estivesse já aposentado não estaria a 
verba ~o orçamento da justiça, e sim na do impcrio1 a que 
pertcncta. 

O Sn. D. MANOH dá um aparte. 
O Sn. B.\.RÃO DE 1\fumrmA :-Não considero esse dcs

. embargador aposentado; e, se a camara dos deputados 
não approvar o quantum dessa aposentadoria, creio que 
o niinistto tem obrigação de o restituir ás suas funcções. 

0 SR. D. 1\IANOEL :-Então é só o quantum? Cem o é 
isso.? Não se trata tambem da approvaçào da ·aposenta· 
d.ma? 

0 SR.llARÃO DE n!URITIBA :-Foi opinião que susten 
tei nesta casa o anno. passado e que no logar que hoje 
occupo pretendo contmuar a sustentar. 

O Sn. D. !LlN~EL: -A sua obriga9ão é revogar esse 
decreto. 

( Cruzão-se outros apartes.) 
0 Sn. PRESIDENTE : - Altenção ! 
0 SR. DARÃO DE 1\fURITIB.l:- Não revogo o decre

to, porque não posso anticipar·me a uma deliber:Jção da 
assembléa geral ; e o negocio está pendente de su.a de
cisão. 

(Ha óutros apa_rtes e algum susurro.) 

0 :SR. PRESIDENTE:- Attenção! 
O Sa. BARÃO DE MURITillA:- Se for assim, eu não 

me opporei á revogação desse decreto. 
Sr. presidente, no relatorio que tive a honra de apre

sentar a assembléa eu deí tamocm noticia de um contra 
to feito pela repartiçfio da justiça com o Sr. Augusto 
Teixeira de Freitas acerca da confec~ão do cotligo civil 
brasileiro. 

,/ 0 Sn. SILVEIRA DA 1\!0TTA: -Para o qual o governo 
não tinha autorisa~ão alguma. 

O Sn. liARÃO DE 1\fURITIBA: - Neste contrato se esti
flulou que a assembléa ger;tl votaria um premio para essl! 
trabalho, e me parece que é esta a occas1ão propria de se 
cumprir esta promessa ou de se tratar deste nL·gocio. 

0 SR. D. MANOEL E OUTROS SENHOUES dão <~partes. 
/ O SR. !'RESIDENTE : - Attenção ! 

O Sn. D. MANOEL : - E' cá uma cousa particular Sr. 
presidente, entre mim e o nobre ministro. 

6 Sn. PREliiDENTE : - Mas está perturbando a dis 
cussão. 

0 ~.n. BARÃO DE MURITill.-\. : - Q,u~nto a ?SSC pre 
mio para o autor a que me tenho retendo, deixou cllc 
isto it liberalidade do corpo legislativo ; será, portanto, 
necessariG propo-lo em alguma emendu, c se algum n1> 
Lre senador o não fizer eu o farei, de modo que flque pro· 

, videnciado este objecto. 
/ UM SR. SENADOR:- Falta dinheiro. 

O Sn. SILVEIRA n,\ l\IOTTA :-Se Y. Ex. aceita a cmen 
~a en ofi'ereço-a ; mas ha de se1· em sentido contrario, para 
não se dar tal premio. 

O Sn. BARÃO Dr!: nfuRITIBA :-N~o a posso aceitar, por 
que isto resulta de contrato com o govemo. · 

( Cruzão-se algun$ apartes, e não foi possivel ouvir mais 
~lgumas obsertraçãe3 que accrescemou o orador ~obre este a.ç. 
smnpto.) 

O Sn. llARÃO DE l\(URITIBA: -. Eu entendo, senho· 
::-es, que o corpo legislativo, attcndendo aos immensos 
:>erviços que o coJigo deve prestar ao nosso paiz, c não 
mctlos ~ necessidade que de H c temo~, não se escusará a 

esse :Jcto, IJlle rne parece de loJa a justi~a por ser 0 cumprimento de um contrato celebrado com o a0 
verno. Portanto, repito, se .n:lo h ou ver quem apresc~t; 
u!Da emenda a este resp~ito,. cu a apresentarei na 3a 
discussão, ?U mesmo nas dtsposiçOcs. geraes, consignando 
uma quan11a que me parecer suffictCnte para J'ewunerar 
esse serviço, alim de que a assembléa geral possa mostrar 
~ su:i lib~ralidade. Termino aqui, S1\ presidente, o ·que 
ttnha a d1zer. . 

O Sn. D.l.\Ll.NOEL: -Liberalidade! ... E os magistr:tdos 
morrendo de fome! ... 

O Sn. PRESIDENTE :-Tem a palavra o Sr. Vascon • 
cellos. 

0 Sn. VASCONCELLOS : - Cedo por ora. 
V ~rificando-se não haver c~sa c não havendo ma!s qucl)l 

pcd1sse a palavra, o S1·. preSlllente declarou a discussão· 
adiad:1 ~ e, dando para ordem do dia a ga discussão da pro. 
posiçi'lu da camara d0s deput<tdos declarando que em 
c~rt?s casos as irmãs solteiras d?s officiaes da ar·mada teenr 
dJr~Jto ao soccorro do monte-pw, e as outras ma terias jâ 
designadas, levanton a sessão á 1 1/~ hor:~ da tarde. 

Acta. d.e 9 de juU~o. 
PRESIDENCIA DO SR. 1\UNOEL JGNACIO CAVALCANTI 

DE LACERDA. 
A's 10 horas e 55 CJinutos da manbã, feita a chamada 

achár~o.se presentes 29 Srs. senadores) faltando co~ 
causa os Srs. l\luntz, barão de 1\furit ~ba, barão de Pin. 
daré, Gonçalves Martins, Paula Pessoa, Ferreira Pcnna; 
Wanderley, Vianoa, Fernandes Torres, Jobim e ?rf:ifra · 
e sem clht os Srs. barão de Antonina, barão de Quarahim; 
barão de Suassuna, Souza Qneiroz, Panla Albuquer. 
que, Mir11nda, Cansansão de Sinimbú, Pimenta llueno, 
Silveira da Motta, Nabuco, visconde de Albuquerqne; vis
conde da Boa-Vista, viscon·le de ltaboi·ahy, viscondt! de Je. 
quitinhonha, ·>'isconde de 3laranguape e visconde do Uru· 
guay. 

O Sn. PRESIDENTE declarou que não podia haver sessão 
por falta de numero para formJr casa, c convidou IJOS S'1•s, 
senadores presentes para lrabalharem nas commisspcs. 

§es:<>ão em. ii ile j;dbo. 

PRESIDENCLl. DO SR. 1\IANOEI. IGNACIO CAVALC.ANTl 
DE LACEIIDA. 

SunMARIO.- Approvação da .folha do subsidio do me: de 
junho.- I:cquerfmento do Sr. li't1'taz sobre a emissão e 
fundo dispontvel dos bancos.- Ordem do dia.- Appro
vaçâo da proposiçcio da camara dos deputados sobre o 
monte·pi, dos officiaes da armada. -Pensão ao conego 
João Baptista de Figueiredo.- Discurso do Sr. Silveira 
da Jllotta.- Passagem para a ga discussão com a emenda 
do Sr. Candido Borges.- Continltação da 2<~ discussão do 
o1·ç mwuto na parte relativa ao ministcrio da justiça.-
Discurso do Sr. VascJncellos. · 
A's 10 3/~ horas da manhã o Sr. presidente abriu a se~

são com 30 Srs. senador.' s. 
Lidas as actas de 8 e 9 do corrente mez, forão appro· 

v adas. 
Não houve expediente. 
Foi approvada a folha do su!Jsidio dos Srs. senadores 

do 2o mez da presente sessão. 
Foi 1 aj_loiado e approvado o seguinte 

REQUER.MENTO. 
• Qnal a emissão de cada um dos bancos existentes no 

imperio até as ult:mas datas? 
« Qual o fundo disponivel de cada um dos mesmos b:m· 

cos até as ultim.as data~, e q_ual :~ especie de que se com· 
põe o mesmo lundo·d1spomvel?- Stlva Ferraz. • 

Comparecêrüo no decurso da sessão mais 6 Srs. se~ 
nadores, · 
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. E~u·ou cm 3a uisc~ssão; c foi sem u~! ate approvada 
)::Ira subir ú sancçào 1mpenal; a propostção da ca..mara 
~os deputados, declarando que cm certos casos as Irmãs 
solteiras dos o!liciacs. d;~ armada te cm direito ao soccorro 
do monte-pio. 

· qu:e o governo qu iz gal'arJoar os meus serviços de 33 an • 
nos ; n:lo me deu a demiss:1o; nãi) consentiu na renuncia 
c de~-me uma pensfio alóm . da congrua que tenho. . ' 

P01s, sen!10res, l.mtavão as allit·mações particulares que 
fizerão MJUl tlous nobres senadores de qúc o parocho nllo 
ha de rcc~ber ambas as cousas? Os nobt·cs senadores es
tão. a.utoJ't~ados para decl~rarem no parlamento q.ue um 
pellctonano ha de renunCiar ao seu l>enelicio para poder 
receber uma pensão? 

·pENSÃO AO CO~EGO JO.tO DAl'TISTA DE FIGUEIREDO. 

Continuou a. 2a Jiscussfio, adiada na sessão antecedente, 
da proposição da mesma camara , appt·ovando a pensllo 
de 600a concedida ao conrgo João B:tptista de Figu~ircdo, 
com a emenda do Sr. Candido Ilorges, apoiada na referida 
sessão. · 

Eu creio, senhores,. que o governo, ainda mesmo quan
do na execução d;;. lc1 qú:asse acastellar-se com adis
cussão do pal'lamento, nao poderia prevalecer.se das pa
lavras d~s nobres senadores para dar como sentido da lei 
a s~pposição que a exoneração está concedida ou. a sup
postção de que elle tinha renunciado condicion~lmente ao 
seu bcnellcio, c por isso se lhe deu uma pensão. Isto não 
se pôde suppúr, não só pela incompetencia das. declara
ções dos no~t·es sc_nadores, mas porqne daria a entender que 
o governo t~pen.al no ~elo da .concessão de uma graça, 
Jc uma pensao, ttnha stJo rnov1do por uma especie dtl 

0 SR. SILVEIRA I!A ~IOTTA: -.Sr. presidente, cu já 
me teria d.tdo por sattsf~llO com as. wf~rma~ões que tenho 
a respeito deste negociO, c votana stlcnc10samente em 
f3vor da emenda elo nobre senador pela proviocia do Rio 

. dé Janeiro, que torna clara a intenção da 1 esolução, se 
acaso não fossem os dous Jiscursos do nobre senador pela 
p1·ovincia de Minas c do nobre senador pela província de 
Pernambuco, insistindo na desnccessidade da emenda do 

CO!Jdição imposta pe!J agt aciado; . 

·nobre senador pela província do Rio de Janeiro. 
Entendo, Sr. presidente, que a emenda do nobre sena

dor pela província do Rio de Janeiro é indíspensavcl, e as 
razões apresentadas pelos illustrcs s~nadores que a com
b::ttêrão não me demovem do propostto de votar contra a 
resolução se acaso não passar a emeJ?da; porque me pa
rece senhores, que, se porventura a mt.:!nção do governo 
qua~do concedeu a esse parocho a pensão foi substituir 
por ella uma congruaque elle deve per9eber, não sei qual 
é a razão por que se .ha de negar o senttdo ?laro que tem 
a resolução da maoctra por que está concebtda. 

Senhores, eu fiquei admirado de veF contestar-se umo. 
emenda que tem por fim tornar claro o sentido que os 
Srs. pr0pugnadores reconhecem ser o verdadeiro da reso
lução. 

O nobre senador pela província de Pernambuco, que
rendo mostrar que a emenda não é necessaria, disse: 
• Eu já liz ver que o parocho havia pedido a ex.oncra1'ão 
do beneficio. • 

M11.s 11ergunto:- o paroclto havia pedido ; mas foi-lhe 
dada? Os nobres senadores que insistem nesta argu·nenta
ção podem affirmar que essa pretenção do parocho foi de
ferida, que se lhe deu a exoneração, e que, portanto1 isto 
foi renuncia ao pedido? Não podem. 

Por mais que se queit·a alargar a tlteoria tlas r(•laçües 
do govcr•tO com os pretendentes e dar ao governo o di· 
rei to de commutar o pedido das 1;1artes em outro, por mais 
que se queira alarpr c•sa thc~rra, n:1o se pôde c!1eg·ar ao 
resultado de d<lr como conccdtda uma exoneração só pelo 
facto de ser pedida. Acho mesmo, senhores, que é contra 
udos os prccedcnt~s, porque todos os dias os empre
gados publicas estão pedindo exoneração de cargo; o go
verno não attende a esse$ pedidos ; c ha uc se julgar que 
só pelo facto do empregado pedir a ·cxoncraçào foi· dis
pcnsaclo das obrigações do serviço que tem a seu cargo ? 

E' absurdo, porque o empregado publico não ten1 a li· 
l1r.rdade de .eximir-se dos deveres de seu emprego senão 
uepois que o governo o exonera. Não fica ao arbítrio seu 
dizer: - Qacro a demissão deste emprego e dou-me por 
demittido. O governo está cm seu direito, se acaso esse 
empregado pedindo a sua demissão c antes de lhe ser con· 
cedida faltar aos seus deveres, de o processar. 

Po!'Lanto, Sr. presidente, não posso conc~der a f•roce
dencta da argumentação dos noures senadores, baseando-
me n? que disse a \espeito da ex.onei-:~ção. . 

.Vepmos o qae dtsse o nobre senador pela provincia de 
Mmas-Geracs EJUe combateu a emenda. lU!.} 

O Sa. V ASCONCELLOS:- Está consignado no decreto 

O SR. SILVEIRA DA. MorrA: - O illustre senador com
bate .a emenda por julga-~a desnecesearia, parecendo lha 
constgoada na resolução a idéa da emenda. ~Ias qual é 
·;i r~zà? que dá S. Ex.'? S. Ex. dá uma razão a meu vêr 
mais Im.procedente que a outra, porque disse : c A re
SJlução já d clara que o impetrante esLá impossibilitado· 
c, como elle estâ impossiuilitado de exercer seu empreao; 
esta claro que elle não pôde continuar a perceber a p~n
são e a congrua. » 

· E' justamente neste po~to, Sr. p_re~iJcnte, ~ue acho a 
razão do nobre senador amda mars Improcedente; -elle 
dl duz a sua argumentação do facto de consignar.se na 
1 esolução que o padre j~ cs!;i imposs· bilitado. . 

Ora, perguntarei eu ao nobre senador: sempre que o 
corpo legislativo diz: -E' concedida uma pensão aoalfcreJ: 
ou cabo de esqt:adra tal que perdeu uma perna ou um 
braço no .serviço do paiz igual ao soldo que elle tem; per
gunto cu, scnhore>, este militar sem perna ou sem braço 
pôde continuar no serviço· do paiz ? . 

Não, cllc está impossibilit:tdo. M~s por estar impossibi
litado segue-se que elle perde o seu so~do,. só porque a 
resolução. diz que se lhe conceue uma pensão. igual ao 
seu soldo? Não; scu1pre se tem entendido que qu:mdo 0 
governo dá uma pensão correspondente ao soldo a um mi· 
ti ta r que ficou inutilisado no serviço dá pall·ia esse mili
tar tem direito ao soldo que percebe, e não pó de dispensar, 
porque está impossibita.do, mas recebe Lambem a pensão • 
E' o que acontece aCil padre; cllc não perdeu a perna nem 
o braço, perdeu a vista, que é tão essencial para o ser-
viço da igreja como para o militar o hraço. · 

Mas por estar impossibilitado do serviço da igreja se
guir· se-h a porventura que>, dando-lhe o legislador uma 
pensão correspondente á congru:J, elle está privado dessa 
congrua que lhe pertence? Ninguem póuc dizer, nem os 
nobres senadores pódcm assim entender, porque isto está 
inteiramente contra o systcma de legislar, porque neste 
caso cllc está igual ao militar que ticou mvatido, que 
é 'muitas vezes recolhido a um asylo, pela proter,ção que. 
dá o paiz aos militares que ficão inutilisados; c, recolhidos 
a esse asylo, recebem seu soldo e Lambem a recompensa dos 
serviços relevantes que prestárão. Na opinillo dos nobres se
nadores ao pobre ollicial que prestou serviço', que f~z u~ 
acto de bt·av•lra, qu~ p~rdeu um ,braço e.que ficou mutt
lisado, quando a lc1 disser: • E conced!lla uma pensão 
igual ao seu soldo •, deve-se-lhe tirar o soldo. 

Ora, o rarocho, tendo pedido a exoneração do seu cm
prego, c não lhe tendo sido concedida, ainda pergunto: 
elle está dispensado dos seus deveres parochtaes? Não 
está. Logt,, os no~res. scnado;cs não podem. chegará con
clusão de que o v1gano pelo lacto de ter pedtdo a exoncra
'~ão está exonerado. E, se não está exoner3do, o govern0 
não pó de post factZtm, depois de concedida a pensllo, 
prevalecer-se, sem alguma má lé, do pedido anterior para 
dizer ao parocho:- Eu doLt agora a exonerac;ão; mas o 
parochp pôde dizer :-Eu pedi a exoneração do cargo; não 
me dcrãoi conccderão·mc ainda ttmfl pensão: devo entender 

(lia Ztm aparte.) 
E' o que os senhores dizem: -'Não era preciso que a 1 c

solução dL"clarasse que c!lc fazia rcnuncta, porque já se 
disse na resolução que cllc esta impossibilitado. Neste caso 
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se acha o militar que fica inutilisado; porém elle receLe lecer di?ntc dessas accumulações uo$ intcrcs~es partícula• 
ambas as cousas. .· I'es; é tsso o que eu queria : era ainda 'Iuc os no~. 

~res senadores que dt!rão pensão a quem náo pediu 
ttvessem semp1·e, como tem o nobre scnadot· pot· Min:ts Gc
raes, q:.1e mais tem propugnado pot· esta idóa, estudado,a 
questão para resolve-la, afim de se proceJer com justiça, c~
t:~bel~cendo um principio que sirva de prol~cç:1o, nfl_o par::t 
este so, mas para Lodos aquelles que este;ão. cm cu·cum; 
sta?cias identicas. sl~nhores, a inju;tiça que fere c revolta 
ma~s n~o. é ~absoluta, é a ioj ustiça relati ~a; quando 
se faz.a lll.JUStlça absoluta, ao m~nos aquellcs quesolfrcnl 
tem ~1rtude della não teem razào dJ esperar a dilfcrença: 
tde cu·cumstancia~. e as vezes a superioridade das que mi. 
litão para esse individuo, porque compreheode a todos; 
mas, quando se faz uma injustiça relativa tão clamoro•a 

Ul\u.voz:-1\Jas este não é milit~lr; é padre. 
0 SR. SILVEIRA D.\. 1\IOTTA :-:-A lei .da logica e da r a· 

zão faz diU't::rcnça entre a farda e a batina 1 Essa n:Io é 
má !.Para o militar ha uma lei c para o padre outra I 

quanto esta de attJll ler O goveJ'nO láO solicitamente apre
teoção do vigario tle Santa Barbara, qu.md.., não tem at
LendiJo ás. mesmas. reclamações de outros )'larochos qu·e 
estão em. 1g~:1cs ctrcum~tancias , qnandr) se vê isto ,· 
~.acto deJ~Slt~a que. se laz ao vi<{ario de S.mta Baruara 
a I~conventente; por 1sso é que eu di"o que as injustiças re ~ 
lattvas rcvoltão mais. Eu ja apontei a

0
qui, senhores -(como 

exemplo), paro~hos de :ll~umas províncias, como S. Paulo 
e Goyaz, que teem pedido ap.lsentadoria~, e aos I]Uaes ain· 
d;.~ não se respo11u u; cu apresentei aqui exemplos, senho
re', de padt·es com 50, 60 e 90 annos dt.! iuaJe que teem. 
~ic;tdo _reduziJ.os á sua congrun, porque elles te em estado 
ImpedtJos de prest:~r serviços á i"t·eia• no entanto tcem . d . o J ' 

Senhores, as leis da razão são igttaes para todos. A razão 
que os senhores d.to é imprecedente; não posso mesmo 
admittir qne a emenu.l do noi.H·e senador pelo Rio de J:~
neiro.seja recusada por aquel!es que votão no espírito ue 
substttuir-se a pensão á congrua; é o que elle quer. Os 
senhores dizem que o padre estft nessa ·intenção .de re~ 
nnnciar, c até qu3 já pediu a exoneraçã.:>, para confirmar 
a Ín'.enyão em que elle está ; dizem mesmo, como dis
se o nobre senacJ.or por Pernamuuc0, que esta era uma 
questão de explic:tção da lei que o governo, 1uando con. 
ce,Jesse a pensão c lh'a mandasse pagar, é que devia 
tratat· dos meios de o fazer, e entre estes aceitaria o 
meio de excluir o pa~amento Ja congrua, porque clle 
estava decla: ado inutilisado: isto não é proceuente. Agora, 
se o Jacto é dill'erente, era bastante para fazer pel'Llcr· o 
direito á congru~; mas não ha tal, é justamente o que não 
acontece. O parocho está no seu direito dizendo:- Eu 
não posso mais servir, quero que me ajude ; deem-me um 
coadjutor; tenho meu uenelicio, que não posso perdl.!r j 
as leis de todos os raizes catholicos que teem por lim m:ln
ter o clero dando~lhcs meios de subsistcncia honcHa e in
dependente que O clero ueve lCI'j todas essas leis desses p::tÍ· 
zes tratão de fortificar os princípios de beneficias eco11omi· 
cos, porque os parocl1o~ teem uma muito alta missão; não 
tecm só a simples missão de servir para actos como regis
tras de casamentos e baptisados; é neccssario qae sua 
suusistencia seja garantida e independente; são de insti
tuição divina. Assim, senhores, qu~ndo se trata de um 
parocho que, Jizia eu, está impossiuilitado ou impedido, 
por causa de tal (ll'incipio não está autorisado o guvcrno 
algum a dizer isso, porque elle tem direito pctfcito ao 
seu beneficio : não é um empregado demissível, c no mo
mento em que está inutilisa::io pó de dcix:tr de servir, está 
necessitando de outro q·JC faça suas vezes; não é como 
o gu:.m.J.a da alfandega, que, se achando impossibilitado 
de servil', dizem-lhe: " Vá-se emuora, que quero ver 
outro para servi1· em seu loga1·. • Os padres não são 
guardas da alfandega; quando estão impossibilitados de 
servir, te em direito á sua congrua: logo, a argumen
tação dos nobres senadores que se fundão nesta pre
missa é improcedente, permittão SS. EExs. que lhes 
diga. Não posso por isso conceber como a emenda 
do nobre senador pelo Rio de hneiro não . seja oe
cessaria para completar mesmo o louvavel pensamento 
daquelles que quizerão conceder um:1 pensão a um paro
cho digno e inulilisado por um accidcntc da natureza, 
com o !im de ampara lo, privando-o ao mesmo tempo do 
serviço de ig1·eja, abrindo o cJmpo a outras renuncias, 
chamando outro.> vigarios. Nã·) posso coruprehender a 
opposiçlio á emenda do nobre senador, que quer comple
tat· ju~tumente o pens~~eo Lo daque!le~ que a principio 
chamet protectores da xuca c que contmuo a chamar, ape. 
zar do nubre s~nador por P~mamuu~o ter mudóldo o nome 
de protector rara paJrinho, que cu ucho diverso. o nobre 
senador por Ptrnambuco disse que eu tinha pretendido 
tornar odioso, nãv sei se era a S. Ex., ao governo ou a 
quem, por ter usado da palavra pl'otectol'cs. Sr. presidente, 
eu nll.o chamei o nobre senador por Pernambuco de pa
drinho: primeit·amente, porque essa idéa podia ter então 
mais alguma cousa Je particular, que não tive em vista 
nem tenho quanuo ehamei de protectores; mas porque 
se escandalis:io pvr chama-los de protectores Je uma idéa 
justa? Não é uma cousa de que ~e devem gloriar? 

conLmua o a vtver modestamente co:11 sua congrua, 
e teem-se accommo.lado com essa sorte parochos de 90 an
nos, . ho!llens de gr~ndes Virtudes, rcspeitil.dOS nas· suas 
provtnctas, onde tertão , Sr. presidente, por protectores, 
posso assegurar, os homens mais notaveis do .·paiz, se 
acaso e~Lendesscm que clevião galardoar serviços ela igh:~ja. 
O paroch.o da Parnahyt.a, João Gonçalves Lobo, foi sem
pre respettado na provincíJ e amigo partículat· de homeca 
que tcem fignt·ado :tl scena politica, arni"o particular dos 
5irs. Diogo Antonio Feijó, Paul:t Souza

0 
e marquez de 

~Ionte-Aicgre; no entanto, sr.nhores, este p~rocho morreu 
C{ltn 90 annos de idade ua vil!a da Parnahyul, em sua casa, 
percebendo apenas a sua congrua; elle tinha um coall-. 

.1 utor: neste caso estão outros muitos. Eis aqui a razão. 
por q~e clam~ contra as injustiças relativas; esse homem, 
que tmha mcws de vencer um~ prctcnção destas com 
e:-clusão de outras, esse padre, digo, nu_nca teve pcn
sao} no entanto era um padre que t1nha. 90 annos 
U(! Idade e 60 cle parochiado, homem de grandes vir· 
tudes, que figurou na província, e nunca teYc pensão. 
alguma; morreu com sua congrua; nunca houve governo 
que entendesse que pelo facto de se achar clle inutilisado .c 
c~go, cntcn~t!sse, digo. qu~ devess~ ter pensão. A,.~ora ~u~·-: 
g1u no meLO do naufragto geral dos parochos. este icl1Z 
parocho de Santa Bar·bara ; p0sso chamar naufragio geral;. 
porque tenho escutado queixas amargas, não de um nem 
de ~lous, mas de muitos parochos respeitavr·is que estão 
mutlas vezes nas suas casas entreV'ados, rheumatico~,, sem 
poderem acu.uir. ás suas obrigações, e q~te vão a cllas com 
gt·andcs sacnficws, porqne o governo atnda não rcconhe · 
cea o principio dtJ que os parochos, por estarem inutilisa · 
dos, perdem a sua congrua, que se lhes deve dar pensão~: 

0 SR. DIAS DE CARY.\.T,IlO: -Apoiado. 
O Sn. SIL v~JRA D,\. Mo·rr A ~ - Se ententlcm que o 

padre met ece a pensão, é desaliar susceptibi.litlades dizer 
que é uma idéa que tem protectores? Eu o que deseja v a 
era que os nobres sena fores que forào protectores desta 
idéa l'osscm protectores, n1o de uma causa particular, mus 
propu0nauorcs Lle tlm principio de justiça rple Jcve prcva-

~eu~10rcs.,entre as r~zües que o improviso me supgeriu D? 
pt'lmeu·o dta que pcrh a palavra sobre esta matena, eude1 
uma que os noures senadores propu"nadores do projecto 
teem procurado debilitar com toda" a sua arte. Eu disse, 
senhores, que era um principio perigoso ir a9ora conce
der pensões a parochos por estan:m impossibihtados, por
fJ.UC isso !ta via dar Ioga r a reclamações ao corpo legisla· 
ti~O uaque!lcs que est:'iO em iguaes circumstancias. Eu 
se1 bem que a esta razão rcspondt:-se com algumas ob:er
vaçõesaté muito catonicas; n11o púde-se dizer·: • Ni>s aqLti 
e~tamos para resistir a pretençües particulares, e se acaso 
Vle~ alguma nus havemos de rejeitar, nÓS que temOS COU• 
cedtdo urna pensão cm um caso justo como este •, con;o. 
reconheço, quando apparecerem muitas prcteoçacs, nos 
havemo~ de rejeitar'! Mas, Sr. presi.dente, é j ustimentc 
contra a procedencia dêsla resposta que cu pt·otesto c cha-: 
mo mn meu soccorro toda.· 'pratica Jo nosso patlamcnto. · 

As prelrn~ves particul:u:cs nas nossas caml!ras, a mc.t\ 
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ver. slio as mais p rigosas, apezar do nosso catonisÚ1o i 
as prcten,;õcs particulares são àS mais perigosas, porque 
o pretendente ~·cm a um c diz: • Falle, defenda a idt!a • ; 
falia a outro e diz: • Tenha condeseendencia •; vai a outro 
que diz • Não etitOu r>or· isso •; vai se logo dizer : • Este 
!lomem é um cxtptisito •; e assim vai·sc minando quan· 
do :1pparcce uma destas cousas exquisita~, exquisilas por 
que .cm interesse p~rticular. ha muit~ sagacidade para se 
camtnhar; clle càrnmha mats que o 1ntcresse pubhco, ca
minha, Sr. presidente, alé sem se sentir·. Eu devo lem
brar ao senado que tenho sido victima dessa sorpreza i 
quanJo cu mesmo dou accordo de mim, j?1 tenlro votado 
por uma cousa, pcnsanJo que llz uma oura meritoria, de 
grande justiça, dizendo: • O~rl este homem merece mui 
to , : por tnnto, nfio Jou murta allenç:io a e&sas razões. 

V. Ex., Sr; presidente, sabe como teem principiado no 
nosso parlamento as praticas as mais abmiv:,s; pois os no
bres sF.uadores nào se lcmurtio que o senado tem tido eessões 
em que desde o principio atú o [im occl,lpl-Se com preten
çõcs, com licenças a fulano de tal, porque gastou tanto 
quando deixou de faz!!r acto, c por isso quer fazer exame 
dll uma só vez; e. o nobre Eenadvr pc>r Pllrnamuuco Lrigou 
bem comigo por cau ·a de uma cousa destL'ts, por caus<t d~ 
um eslullante 'j'Ue pcrJ~u o anno; c o caso é que a pre
tcnção [oi avante por causa da tal ~agacidaJc dos interes 
ses particulares. Agora uma outra cousa oct.:upa o nosso 
parlamento, ~uc é a. conces~ão de licenças aos em
pregadosp~bl!cos para.trem v,apr por couta do estado, ou 
com os drnhcuos puuhcos, percebendo os seus orden::u.los 
!cm servir. 

E' uma vercla<Jcira tinha, porque hoje não h a nada mais 
commodo do que. ir via;ar á cu~ta do e~tado. Os paquetes 
reproduzem-se na nossa bahia, ha um 1 facilidade im 
mcnsa nesta> viagens. Elle allega que vai em vant:Jgem do 
.paiz, que vai in,rruir-se c quer sabir desta terra de boto
cudos! No entanto, Sr. prcside11te, eu, que mui tu gosto (la 
civ.lisação, não Lenho remedia senão d.:r a licença ao 1to
mem. 

Seuhorcs, em todo o tempo o governo concedeu li
cen,;as a empregados publicas para dentro e fóra do im · 
perio, sem depeuJ.cncra do corpo legislativo- ~e acaso o 
cmpreg 1do publico precisava de li·:enç:~ por mais de um 
anuo. Os empregados publicos pcdião licença quando o seu 
estado rle saude ~ cqui·itava mudança de clima, tendo mes
mo de viajar :i Europa . para fazerem certas operações, 
porque não havia ainda nessa éroca pessoas tão haLili
tudas para as fazer como hoje temos. As leis de orçamento 
autorisavão a dar a licença até seis mezes com o ordenado 
e mais seis mczes com meio ordenado, de maneira q11e o 
empreendo publico contava com a metade do ordenado e 
mats um _qaarto, isto é, com a metade da outra metade. 
Ora, eis :.hi a maneira por que regularmente se procedia; 
mas os go;ernos que não costumão operar estão sempre 
em l.~deir<J .... 

··O Sn. PRESIDENTE: -Advir to ao Sr. senador que i& to 
não é objecto da discussão. 

0 Sn. SILv;Eil\A DA l'tiOTÚ:- Não é. Trago isto p:~ra 
111\)Strar que ha tinha .... Entendêrão, pois, que devião ir 
alargando estc.fa:vor e comcçárão a conceder rcnovaçõe• 
de lit:ença~, de maneira que o empregado publico tem seis 
Dlezes de licença ganhanJo O Oreenauo por inteiro. 

Ma', Sr. prcsidenl(', sempre t~chci esta pratica (em
bqra abusiva) menos prejudicial do que intervir o corpo 
lcgisbtivo na jurisdicção das licenças, materia por sua 
cssencia administrativa. 

O governo deve pedir ao corpo legislativo os fundos 
necessarios para fazer face as despezas justificadas ; mas 
não estejamos aqui feitos procuradores de partes. E éjus
tam(·nte com medo disto que eu me tenho opposto a esta 
resolução, e que hei de continuar a oppór-mc se não pas
sar a emcn<la do nobre senador pelo lHo de Janeiro, por
que ella deixa o negocio claro. Dê-se-lhe a pensão, com
tanto que fique entendido que não h a at:cumulação. 

Sr. presidente, tenho procurado achar as razões por que 
os nobres senadores defensores do proJecto não <tuerem 
a emenda.... . 

0 Sn. D!A.S DE CAR"'\'ALUO d{l um npurte. 

O. Sn •. SILV.EIRJ\. D~ MorrA.: - Eu. respeito muito a 
s!la mtelhgenc:a e deseJO mesmo sllbordmat·-me pela con-· 
stderaç.lo que me merece; porém estou duvidoso de vo
~ar.contra a resolução dc?de que os nobres.senadores tanto 
mst.slem pela ·desnecessrt!ade da emenda, m:;s lambem 
crera que os nobres senadores estão inteiramente de ac~ 
cardo comig.1 neste principio: - querem· que a congrua 
fique. - · 

Creio que os nobr~s scna~ores ncgão-se a aceitar esta·, 
e~enda, n'1o porque não aJulguemjusta, mas porque·re-· 
ce1ão que esta_ resolução, tendo de voltará camara dos Srs.· 
deput ,dos, seJa embaraçada. Eu acho q•1e os nobres se. 
nadares não devem ter receios destes embaraços, porque. 
uma pretenção destas navega contr:a ::rs maiores tempesta
Jes, c achará por r.erto um cantmho na ordem· do·. dia 
para uma emenda igualando os vencini.entos do parocho·. 
a uma pensão correspondente á congrua i entenc.Io que 
uma c~usa.não supprc a outra, e,. p:-rtanto, é. necessario. 
que sep clara e não se dciKe á mercê nem do governo 
n~m da sag:1cidade ~os peticionarios : por esta razão. 
somente é que tomct o tempo ao senado. Defendi um 
principio; não vejo individuo dia11te de mim; sei que se 
trat:t de um parocbo vel)w, ceg? e ,que por espaç? de 33· 
annos prestou bons serv1ços á rgreJa :· e sem du vrda isto 
digno d~ acariar.os .~cus respeitos. Eu não vejo-indh·i
duo, VeJO um prmc1p10 ; e quando se trata de um princi-
pio entendo que devemos ser minuciosos. . . 

Não havend.o mais quem pedisse a palavra, foi enccr
r~da a discussão; e, ponJo-se á ~otação; passou a·propo
srção com a emenda para a 3a dtscussão. 

ORÇAl'riENTO D.l JUSTIÇ.\., 

Continuou a 2a· a:scuseão d? art. so c seus paragraphos · 
da proposta do poder exccuttvo fixamlo a despez:i e ·or'" 
çando a receita geral do imperio para o exercido de 1859 
a 1.860~ · · · · ·· · 

9 S~. VASCONCELLOS:- Sr. presidente, sendo esta a. 
prrmerra vez que tenl.o a honra de encontrar-me com 6 
nobre presidente do conselho de ministros. depois da v o .• 
tação_que teve lo~ar na carnara dos Srs. depu~ad_os. sot?rc 
o proJecto bancano, não será estranhado que,1m1tan~o as 
velhas usanças de nossos maiores, venha congratular-nic 
com S. Ex. pelo assigoalado triumpho que obteve na .ca-. 
mara temperaria. . 

Sim, Sr. presidente, este triumpho é tanto mais aprecia~ 
vel, tanto mais significativo, quando é certo que nenhum 
esforço se fez, nenhuma diligencia se empregou ( O·Sr. D. 
JUanocl ri-se) para. se cõlher o ~:esultado que deve ter 
enchido de jubilo aos nobres ministros. · 

. Senhores! o ministerio venceu em uma questão de ,ga
bmete por 1.1 votos em uma assembléa de 1.11. membros I 
Votárão, por consequencia, a favor do ministerlo 6.1 mem
bros da camara tem por aria e 50 contra, sendo a maioria a 
l'avor do ministerip 11 votos. Se estivessem • no pod~r 
alguns outros estadrstas que não os senhores que compoem 
o ministerio de 12 de dezembro de 1.858, sem duvida se 
lembraria para allenuar a importancia dessa votação que 
era necessario fazer-se conta de diminuir; que era condi
ção e circumstancia indispcnsavel descontar destes 11 
votos tres dos Srs. ministros e os votos dos seus consulto
res, secretaries geracs da secretaria, officiacs:maióres c 
subalternos. . 

0 SR •. llARÃO DE QUARATIUI dú um aparte. 
O Sn. YASCO'NCET.LOS : -Invocar- se-liia lambem a pra

tica dos parlamentos inglez e l'rancez, segundo a qual os 
ministerios, diante de maiorias [luctuantes ou de pequenns 
ma10rias, se retirão, abandonão as pastas. · . 

Se os nobres ministros actuacs não tivessem a honra de 
gerir os negocias publicas, de certo se lhes applicaria a 
resposta do grande general que, recebendo felicitações, 
victorioso cm batalha renhida e sanguinolenta, repassado 
de dór, exclamou: 

• Quid mihi cum tali victoria, ubi robur e.xercitus amit
tam? • (De que me vale, que significação póde ter esta vic
toria se perdi a lor1;a, a .melhor gente do meu e:-tcrcito? 

O Sn. D. nlAXOilL:- Apoiado! .... 
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O Sn. VASCONCELLOS: -Mas não caberia aos nobres 
ministros, de modo algum se lhes· poderia referir tal res
))Ostn, porqu~ n:J.o se_ cmprcg~r11o, como disse, meios 
pouco conv.cmentes; nao se pediU, não se pr·ometteu, não 
se ame:Jçou, n:l.o se gastou a autoridad.e, pGrquc então 
algucm ro.dcria_ parodiando. di~er: ~ ~uid ministerio cum 
talt victona ubz robur autorttatts anuslt? » . 

Sr. presidente, é celto que o nobre minislt o da fazenda 
proclnmou questão de gabinete a questão bancaria, e por 
uma bem notavel coincidencia, quando S. Ex. declarou 
Ila camara temperaria que o assumpto era de vida e de 
morte para o minísterio1 nesta casa, nesse mesmo dia, se 
deu o "rito de alerta para cerrar fileiras, hastear bandei
ras e dlscriminarcm·se os partidos. 

Com a qabilidadc propria do n.:,I.Jre senador qne assim 
se exprimiu, explicou-se a theoria da confiança acerca de 
eiJ!prega<los que _v~ tão ~entra o miui~terio; censurou -se a 
ii·aqueza dos mmrsterws que tolerao que os deputados, 
membros do parlamento e funccionarios puulicos, ,·o tem 
contra o governo, sendo creaturas suas,seus subordinados. 

E' certo que as forças moveis do exercito politico se 
puzerão cma'ctividade para o dia desse comuate; V. Ex. 
yju os aeneraes, os chefes, os commandantes de brigada, 
todos e":n uma actividade t•spantosa, cl1amandoj desper
tando congregando os <J migas pm a a votação, que foi an. 
nunci~da com antecedencia pelos jornaes; e todo este 
esforço poderia. ser a !legado com? ~ma circumstancia justi
ficativa dos esiorç?s que os ~tmstros empregavão para 
fazer passar o proJecto Lancano. 

E tendo cantado a victoria, ticando vencedor o ministe
rio, v. Ex. vê que eu desejo sincera e ardentemente longa 
vida ao gabinete de 12 de dezembro ..... 

O Sn. MANOEL :-Deus nos livre; ai do paiz! 
0 SR. VASCONCELLOS :-...... e não posso deixar de feli

citar aos nobres ministros por este acontecimento : para
bens, P,Ois, Srs. ministros: lo triumphe ........ qs :eprese.n
tantcs tminediatos da naçao vos dão forte e dcctdtdo ap01,o; 
ahi renasce a idade de ouro; foi-se o papelorio! Requiescat 
in pace. (Pausa.) 

0 Sn. BARÃO DE QUARAHII\1 :-Acabou perfeitamente: 
rcqzâescat in pace. 

O Sn. VASCONCELLOS:- Sr. presidente, por esta oc
casião n~io posso deixar de observar ao senado que injus
tíssima foi a apreciação de um nobre senador em uma das 
sessões passadas qu~ndo, referindo -s~ á opposi\ão, dissera 
que tinha clla cm vtsta demorar a dtscussão de trabalhos 
importantes e de .medidas que o governo elabora para 
melhorar a nossa Situação. 

Alludiu· se ao Jll'ocedimcnto ,los membros divergentes 
do ministerio na camara dos deputados na questt>o ban. 
caria, e s~ disse que por !neio de l:equcr!mcnto~ e ques
tões prévtas de ordem se ttnha quendo entar a drscussüo; 
o facto, porém, de encerrar-se esta unanimemente, depois 
de quatro ou cinc? dias apenas de dcbat.e, prov~ que os 
membros da oppostção daque!la casa não tmhão a Intenção 
que se lhes attribt~i~; pel~ cont1·ario, querendo o ministe· 
:w uma solut,;ão, lmunamme a camara no cncerrnmento. 

O Sn. :nAn.Ão DE QuARAIIIIII: -Não foi; V. Ex. csti1. 
enganado: houve descontentamento para a opposição. 

O Sn. VASCONCF.nos:- Nesta casa, Sr. presidente, 
V. Ex.. terá observado que a discussão não tem sido de
morada por aquellcs dos meus honrados collegas que não 
estão de nccordo com algumas medidas propostas pelo 
ministerio. 

O Sn. D. 1\IANORL: -Ahi estão os nossos discursos 
. para provarem o contrario. 

O Sn. V.ÚCONCELJ.OS =.-O ~rador que ngora se di
ri<~e ao senado, podendo fallar 1e1s vezes no orçamento do 
1ilinisterio do imperio, fhllou npenas duas, e assim proce· 
dêr11o aquelles dos meus honrados collegasque te em tomado 
parte na discussão; cu pelo meu lado, ao menos querendo 
discutir quanto couher cm minhas poucas forças os pro
jectos do governo, protesto não faze-lo com a intcnç:J.o de 
demorar e atrapalhar a discussão, porque niío quero pl'ivar 
o meu paiz da occ;~sião, que tüo opportt\Da se lhe oll'erece, 

de ver adoptadas as medidos s:~lvadoras que o ministel'io 
annunciou na falia elo throno, pro~ettcu no seu prograin.< 
ma e desenvolveu n0s seus rdatonos. 

Vê, pois, V. Ex. que não se póde a quem pensa assim 
dirigir a censura de pretender de proposito demorar ·r,ual
quer meditla, para que no governo não sobre o temp·.l 
uecessario para cuid:lr de outros iruport:llltes projeetos 
que tem cm mente aprescr~~ar ás canuras. Eu peço l.icença 
ao honrado sr.nador pelo h10 Grande do Sul para dJvcrgiJ· 
de S. Ex., e S. Ex. que DO! declarou mortos a nos, míseros 
mG!mbros do ministerio de .i. de maio, acbacados de dôres 
de c11.beça... · 

O SR. DARÃO DE QuARAlllJI: -·Farão os senl10res que 
se declaráré.\o. · . · 

O Sn. VASCONCELLOS: - O nobre senador pe1a pro-' 
vincia do Rio-Gt•ande do Sul não deve assim apreciar 
aqucllcs collegas seus que tivcr~o a subida h ama de ter 
·na scss:J.o passada o muito valioso apoio de S. Ex; 

Sr. presidente, trata-se da díscu>st'io do orçamento do· 
rninistcrio elos negocios da justitp; está discussão é impor~'. 
t:mtissima, porque, como V. Ex. saue, por esse mioi~te1·io 
correm assumptos da maior c da mais grave transcenden
cia. Eu li com muita attenção o relato rio aprescntaJo pelo 
nobre ministro qu..! desde março se acha á testa desta im •. 
·portantercpartiç:lo. Sinto não e~ta_rd~ accorJ? com o meu • 
noure amigo senador pela p1·ovmcw. do Il.to·Grande do 
Norte quando acha o relato rio la lho; C'U não estou' de 
accordo com S. Ex. neste ponto, porque acho o relatorio 
n:uito bem escripto, muito bem lançado .... (Apoiados.)- E' 
smccro. 

O Sn. D. MANOEL :-(Rindo· se) E apoia-se isto? I . · 
O Sn. VASCONCELLOS: -Reconheço que para o nobre 

senador ministro da justiça a falta di! tempo não- seria 
desculpa ue não haver desenvolvido alguns pontos mais 
extensamente; a S Ex. sobra a cnpaciuade para,bso neces· 
saria. (Apoiados.) Sou o primeiro a reconhece-lo; se: me 
queixo do nobre ministro da justiça é porque no seu Te· 
lato rio a presenta cm relação ao poder j udiciario idéas 
com que· eu infelizmente não estou de acconlo. Já vê o 
nobre senador pelo Rio-Gt·andc do Norte que sou muitó 
justo nesta aprecta.;ão, porque o nobre ministro,· posto que 
tivesse entrado para o gaLincte mui poucos dias antes da 
installação da asscmbléa gcJ•al, todavia trat:l. mui extensa
mente tle algumas reformas que se achá~ já reduzid~s a 
projecto nesta casa e n:l outra camara. Eu me queixo 
portanto... quei~a não b; sinto que o nobre ministro;. ao 
passo que reconhece o grave dt:feito de estarem incum. 
bidas importantes attriuuiçl1es a juizes leigos, queira man· 
ter a lei de 3 de dezembro de 18í 1 sem :tlteraçõeF;a qual, mi! 
parece, não poderia segun;lo as idéas .Je S. Ex. melhorar 
essencialmente o nosso estado de ndministrJção da justiça 
cm primeira instnncia. · · '· 

O nobre senador pelo Rio· Gr·ande do Norte extensa~ 
mente se occupou com algumns refol'mas que S. Ex. en· 
tende deverem adoptr•r-sc : nao rrpetirei, pois, aquillo que 
tão brilhantemente foi dito no senado por S. Ex. Pcrmil~ 
tir-me-ha, porém, V. Ex., Sr. presidente, que entre na dis~ 
cussão do orçamento, c:onsidcnndo em primeiro Jogar o 
pedido feito pelo nobre ministro para o exercício qu9 co· 
meça em julho prox.imo conf!'Ontando-o com o pedido 
para o exercício de 1SGO a 1861. · . · ·· 

No orçamento ue 1860 a 1361 pede se {~, 712.235U9251 

em Jogar de 4., t67 :310~ 1 GO, que é a !JUan tia do exercício 
que deve correr de julho em diante. 

Parece me que s: Ex.. d'eclarou aceitar as cmeri<las da 
commissão ; se a• cita todas ess;.s emendas, ou a emend:\ 
tal qual está, não sei como se po,Jerá fazer o serviço, atten· 
dendo a que algumas d~s verbas para que se pede aug · 
mento para 1860 a 1861 já o devem ter desde agora. 

Se fur adoptada a emenda que ao senado o{l'crcceu a 
honrada commissão de fazenlla, cst:~l1clecendo qu.\l para 
a decretação de creditas supplcmenlares seja ottviJo o CL'~
selho de estado pleno, deve l1aver alguma demot·a, ~u o 
ministerio sempre soll'rcrá algum embara-ço em tuppnr as 
despezas que nào estiverem incluídas na lei do orçamento 
nctual, e entretanto se acldio no or•:amcnto de 1860 ~ 
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1861. Como llCS<'jo que o n~lJl'e ininistro da justiça: te- O Sn. VASCONCELLOS:- .... Ni'ío estou censuranuo 
uha todo~ os meios neccssar~os para desempenhar os dif- ninguem; se no que disser houver alguns disparates, 
ferentes sen·rços da sua reparttçào, e me pat·ece que S. Ex. combatão-os os nobres senadores. Os nobres senadores 
se ha de ver embaraç~do fC aca.so nào pedir para o exer- convit'i\o que o numero de empregados é extraordinario, c 
cicio que começa t:m julho proxtmo maiOr somrna d~ que V. Ex~, Sr. presidente, não tome por gracejo, porque bre
a que se acha no orçamento. emendad~ pela con~mtssào, vem.cnte ser{~ necessaria uma nova casa para aquella rc
pot· isso digo q.ue me parccta convenLCnte con~tgnar-se partição, p01s que a que ha nuo che·ga para o numero 
a cil'ra nccessana. de empregados. ' 

0 Sn. VISCONDE DE lTABORAliY:- A commissâo não 0 Sn. D. 1\IANOEL!- 'E o que por là vai\! ... 
fez ememla ncnlJLuna dc redw·çao' no orçamento J:t jus- O SR. VASCO~CELLOS :-Sr. presidente, como faltei nas 
tiça. reformas das secretarias, posto que não me proponha a 

O Sn. V ASCONCELLOS: - Quando a com missão não fi- discutir esta ma teria, todavia aproveitarei a occas1ão para 
zesse- as leis po~tcriore~ de d!.!spezns q 11e se votàrão tt·a- responder ao honrado ministro da justiça, que na sessão 
zem ;u0mr:ntoul!$ verl.Jas: bso apt esent • :10 nobre ministro p tssada, respondendo ao illustre senador pelo Rio-Grande 
para mostrar que estou dispo: to a conceder augmento de do Norte, disse que não se tinha ainda iniciado medida 
recursos Jesde qtw lizer a honra de declarar que pre · alguma para separar as funcçõcs de promotor da justiça. 
ci>a tle maiores recursos. Pat·ece-me que as despezas de das do procurador da cor<b, soberania e fazenda nacional. 
alaum3s verl.Jas tcem de ser augmcntadas, nào digo qae por O Sn •. D. MANOEI. :- V. Ex. poupJ-me o trabalho de 
c;lpa dos nohres mini~tros, 111.!111 por culpa de ministro ai- responder a isso. ·. 
"U'll mas pelo au ;mento do seniço e tlesenvolvimcnto 
5 IS lillulicas neces~id .• de • o SR. VASCONCELLOS :-S. Ex. disse que coma crea~ 

d' L ção dos consultores tinha cessado a necessidatle dessa di vi .. 
Conl'csso qu~ não ?Llcn · 1 •c~ ao que passou quanto ~o são; mas eu trago a esse respeito para oiferecer á consi-

or·çamcuto do urJpCl'lO; não sei ~e 1:1ellc ~e votou quantHt deração do senado e d·• honrado ministro da justiça o que 
nccessaria para a dcspeza com as secretarias d~ <o:stado. tive a honra de cxpór ás camaras na sessão passada. 

Uat Sn.. SENADOR :-Não, senhor. O SR. D. 1\IANOEL:- E' vertlade. 
O Su. YASCONCELLOS: - Tamuem de<ejava saber se 0 O Sn. VASGONCELLOS: -Antes disso eu direi que o mi 

nobre ministro entenJe que, apezar da rt:forma da secre- nisterio estava autorisado por lei a reformar o regulamento. 
liHia, que nugmcuta a dtspe.za com 0 p~.:ss~al cm n~ais ele da secretar·ia da justiça, assim como os outros Srs. minis: 
HO.OOO$, S. l~x. não ncCC$Slta que se consJgnem fundos, tros o cstav.ã~ p::tr·a rcf~.w~arem as suas secretar~as; mas'~; 
OU se para isso espera pela approvação Jo regulam coto. honrado mmtslrO da JUStiça não estava autOriSado f'ara' ':, 
Já que üdlo no rcgularnt:nlo da secretaria da justiça, direi reformar o regulamento das relações. Foi o regulamento~ 
apeuas duas palavr·as cm relação a esta ma teria; talvez d 3 d · · d 1833 :í f õ d .. ,. 
não csteJ· a muito de accordo com aquel!es nobres senado- e e pnelro e que annexot;. 5• uncç es o pr,o:.. 

· curador da coróa as do promotor da JUSttça. O !lleU antigo 
rcs que me teem r cccdido,.julgando. cxçcsstvosos O~t!cn~· amigo c rtosso collega o Sr. Euzehio de QllcHroz, como 
dos Jos cmp cgados ; no qu~, .rorem, ~à o .Po~s.o pmats pr€sitlente da relaçãe, representou ~.o govcr_bo a;n.·~· .. cssi~ 
estar de <~ccordo com o Sr. rutmstro da J ustH;a c no nu- d .• d 1 . 

• . aue ·e retocar-se este rcgu amet;l,~o.; . . . ., ._i~.~ ... ·-.~· me.ro extr:wrdinario Je empregados. ~ ~ 
(!Ia um aparte.) · ··· · Os Sns. D. niAl'\0 EL E SOUZA fRANCO:- Essa é que 

é, a questão. · · l\landando o governo o officio de S . .Ex. á secÇão dô' 
~o_nselho de c~tado que consulta sou~pegocios de justiça, 

O Sn. VAsr.oNCELLOS:- Esse numero é rrue me pa · fo1 esta unammemente de parecer ·q·ue se separassem as 
rece que dever a ser reduzido. f'uncções do procuradr;r da con1a d<~s de promotor da jus-

O,. SR. D. l\LHíOEL : -Nada mais inu~il. .. tiça. Sem querer latigar ao senado, lerei .alguns trechos 
0 Sn. YASCONCELLOS : _ Se s. Ex. quizer pôr em relativos á materia para temar claro o meu pensamento. 

uiscussão o seu regulamcntG.... o Sn. D. niANOilL dá um aparte. 

0 SR. D. l\IANOEL dá um nparte. 0 Sn. VASCONCilLLOS : - Dizia o illustre presidente da 
O SR. PRESIDENTE: - Attenção I rebr-áo: "Umréo foi absolvido pelo jury de S. Paulo. O 

juiz' de direito app~llou por cnte~der que a decisão era 
O Sn. V,\SCOXCELL05:- .... Eu sei crue S. Ex. havia contraria á cvidencw das provas, tslo cm 12 de dezembro 

de achar, mesmo •.·utre os que sustcnllio o mioisterio, do :lnno passad_o. O escrivão só r~metreu o. processo cm 7 
muitas opwiões a fa,•ot' da reducção do numero de em- de maio; aqut chegou a 21. l\m 3 de Junho estava o 
pregauos. Heconhcço que a r~tmlição da j ustir(~ é nr:na ~as processo distribuído, em 17 onlcnada a vista ao conse~ 
mai~sourecarregadas de scrvtço; vem ~o rclatprto c~:tJUS!II(:t lheiro procurador da coról, e elfcctuada em 18; voltárão 
a indicação do num!ro de peças olltcwes expedidas por com respost:1. em 7 de ago.sto. Em 22.estava proferi~oo ac
essa seci-etaria; sei quão baLei~ são os seus cmprcgar~os i cordão mandando submetter a novo Jury; teve de 1r nova
mas não posso convn· de manwa alguma no extraordma- mente em 27 de agosto; voltou em 19 de setembro. Assim

1 rio numero ue empregados que o regulamento crcou. um réo absolvido está desde dezembro do anuo passado 
Uli Sn. SENAnon: -O Sr·. Nal.Juco que lhe respond.1. sem responder a novo jury, quantlo na relação o julga
Ourno Sn. SEl'L'>DOR: _ 0 Sr. Nauuco não está no mento dos juizes durou menos de um mez: Estas.vistas a~ 

miuistcrio. conselheiro procurador da. corôa são mmto utets; mas e 
necessario que haja um promotor da justiça especial. • 

(lia outn aparte.) S. Ex. dá maior desenvolvimento a estas idéas, e depois 
a secção de justiça diz : • A secção julga muito util a 

·"' O Sn. PRESIDE:'i'TE : - Atten~ll.o! medi tia proposta, porquanto està convencida de que a a c· 
·O SR. YASCONCELLOS: - En estou procurando discu- cumulação de afazeres hcterogcncos que pcsão sobre o 

tiro regulamento, eem qualquer considera<;ão pessoal; jà procurador da coróa não pódc deixar de concorrer p:tra 
tratei da parle politica ; agora estou tratando desta parte, ôemora do andamento dos negocias crimes .... " · 
c nella desejo que os nobres senadores não vejilo o menor O rc"'ulamento das relações do imperio,art. i 0, reune 
llesejo de opposição e má vontade, que nenhuma lenho ao na mes~a pessoa os cargos d~ promotor .da justiça c de 
actual Sr. ministro da justiça. . procurador da coróa: a affiuencta de negocJOs, o au~mento 

o sn. CANDIDO DORGES: _ Nem essa questão é com de populaçllo e uma classificação mais regular nos dtversos 
J ramos do servi~o publico, uma mais exacta. separação de 

c le. attribuiçlles, exigirllo que no thes?uro publ1co fos.se c~n-
0 Sn .. VASCONCELLOS : -E t'JUe fosse.... fiada a tarefa de procurador da .lazenda a f~ncctonarJO.s 
O Sn. CANDIDO Bor.GES: _Sim.... cspeciaes. As mesmas causas extgcm que seJãO as attn• 

H 
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buições de promotor da justiça na relaç~o do nio exercidas 
por empregado e~pccial. · · 

O honrado n1inisti·o· da justic~a não nos ói'z qual seja 0 
~cu P.~nsa~~ento .a respeit,o d.1 creaç.'io d: mais rcl;tções ncr 
unpc11.o .. Na~ set.se S. l~x. 6 a.vesso· ~- IJéa de dar a algu. 
mas JHOvmct.ts. tnuunacs de 2a tnstancta; porque não 'llH) 
lcm6r~ te1' ouvido a S. Ex. pt'0nunciar-Re a estercspeiti!. 
t?dana me parece que 6 uma nccessidadt•, c já reconlre! 
ctda pelas camaras, a crcação de t~1ais algum:1s rc!ac;ões:· 

A resolução d~ consulta foi : • Como parece depcnden'c 
a dcsanncxação de acto legislativo .... , A' vistaJisto, como 
pót!e o lwnrad.o ~r. ministro da justiça confundir com o 
promotor da JUStiça os empregados chamados consulto-
res?.... · 

. 0 Sn. BARÃO DE 1\rURITIB.!. (ministro da justiça) di\ 
um aparte. 

O SR. VASCONCELLOS :-Se V. Ex •. os não confunde, 
como entender as seguintes palavras: • Não é mais ne
cc.ssaria essa dcsannexação, porque estão crcados os Jogares 
ele consullores " ? lUas o gue é o consultor? Pelo regula
mento é i.tm empregado da secretaria, e tanto que é su 
bordinado ao director geral. 

0 SR. BARÃO DE MUI\ITIBt\. dá um apa1·tc. 
O Sn VASC<:NCELLOS:- Pelo regulamento (que se pu

blicou DO Jornal do Commercio i pois cu ainJa n.:io vi entre 
os annexos) . é subordinado ao director geral; foi declara
do, sim, que o não erão os consnltorcs das secretarias de es
trangeiros c impcrio ; mas o da justiça o foi pelo regula
mento; ao menos no Jomal do Commcrcio, que publicou o 
decreto, Yem essa disppsiçào a respeito da sul.lordinação 
deste funccionario ao directo!' geral. 

. Or1, não estan.lo o Sr. ministro aulorisado para refor
mar o regulamento das relações, não sendo o consultor 
senão úm empregado de sua socrtJtaria, n:'ío fci como 
S. Ex. ha de mandar dar ,·ista com as solemnit!ades usa
das, pela secretaria de justi~a c por seu lado Lambem o 
:presidente da relação, nos negocias em que falla o pro· 
curador da coróJ, soberania e fazenda nacional. Eu não 
toco ag.~ra nessa ma teria senão por accidentc, só mente para 
demonstrar q•1e o governo já tinha solicitado da assem· 
Lléa geral uma met!tt!a que occorrcsse aos inconv_enienles 
ponderá dos na relação d.1 côrte c geralmente senttJos, cm 
consc·'fucncia da accu:nulação cxtraordinaria dos serviços 
do procurador da co·ô~, 'soberania c fazenda nacional. 

O honrado ministro da justiça tem uma divi·la a pa
gar .na discussão dl!stc orçamento. A requerimento de 
S. Ex .. foi adiado este anno o projecto que melhora 
os" vencimentos dos empregados das cathedt·acs p1ra 
quando se discutisse o orçamento da justiça; a occasião, 
j)ois, é opportgna para chamar a attenção de S. Ex. para 
e:ste nssumpto .. Quer na proposta apresentada n1 sessão 
<lo anno rassado, quer na que foi pt't!scnle á camara este 
anno, se calcula a congrua dJs pariJcl,os cm GOO~ ; mas 
os nobres senadores sabem que os parochos que teem coo
grua dé 60~S siío os poroch_os collados ; os cncomrnenda
d.os tecm a dl! 3008: h a, pots, no orçamento quer do anno 
passado, quer deste ann-:>, um grande excesso de pedido, 
porque ha 1, t51 parochias no im]~erio; destas 733 são 
parochiadas por vigarios collados, 362 o são, porém, por 
parochos· cncommenJados : por conseguinte ha aqui no 
tl'lC se pede uma grande di!lercnça para mais do que se 
gasta. 

O S.n. D.l\IANOEL : -A poiuJo. · ··;· 

0 Sn. YASCONCELLOS:- Eu a. solicitei no ycJatori~ 
passado, .c me parece ~uc depois do cu e. tem occot~rido 
nas. camaras S. Ex. !ta de conv1r que e~sa nccesstdaJe ia 
esta p~r e.ll~s rcc~•nhecid:t, porque ha de se recordar de 
que uao lo1 adoptado o projecto dessa cr·eaçflo por se ha• 
ver emh<~r~çado na questão di:! fu~ào cm 18'1,1). . .. 

Sr . .rr.cslllente, eu desejaria ouvir a op:nião do honrado 
St'. mun.s:ro do.s negocias da justiça so!Jre a maneira por 
~.~c S. Ex. ~nlendt: que se deve .contar o tempo ~os ma
ot ... trados pa1 a a promoção n:~s ddfcrcntcs entt·anctas. Se
~uJ~ l? ~ns, este tempo deve reputar· se passado no serviço 
Judtct~no, cmb?r~ o funcc10rwrio esteja empregado em 
co~m1ss~o d: dJ!lerente natureza: eu n<lo entl·ndo assim 
a lei de Junho de 1850. 
. Qu:md~ ti~c a hon:a de dirigir a repartição dos nego

ctos tia Justtça, pcJt consC'lho á secção respectiva c 
ess.e. cons~lho ~oncordou unanimemente com a mii{ha 
optniào. Ntto sCI, porém, se se tomou sobre esta consulta 
alguma. resolução; pois vejo q11e se te em despachado p:tra 
a .~<;;ceira cntnmcia magtstr1ldo~ que não tinhão o tempo 
e~ 1o·do pela le1, porque se constdera que para rts cntran~ 
c1as o tempo deve ser contado do modo divt~rso do qu.c se 
procede pa.ra a p1 o moção aos Jogares de desemLai'"aJores. 

Ora, V: Ex. vê o.~m~araço que deve dar-se aqu~. O su
premo tnhunal da. JUSltça t::m t·ntendido a lei conformc .. eu. 
~~~1DC!!l a entendo. A~orll, se ? nobt·e mioistr·o é de opi.· 
ruao dtversa, quando p::tlu· a hsta ao supremo .triuunal e 
c?nfronta:la com os assentamentos da-su::t secretaria notará 
dlvergcncta~ ~aes que ntlo .sei como se podera dcsembat:a. 
çar tless~ ddltculd.<~ue.: peço, pois, a V. Ex. (dirigilld~·$e 
ao Sr. mzmstro da JIISttça) que declare se concordou .com 
a consulta do conselho de csti.luo..... .. ·. : .. 

O Sn. DAR10 DE MOIUTIBA : - Sim, seuhor. . · .. · · 
0 SR. VASCONCET.LOS: -Bem ..... não pense Y •. Ex. 

que cu venho trl)wr noviJaJcs á casa; não quero fazer · 
censura alguma ao no~re ministro, porque enlt ou ha póuc0 
tempo p~ra a reparttção : peço a S. Ex. a sua opiriião 
sobre a mtclligcncia da lei de 22 de setcmuro .de 1828 
§ U, .a~t. 2°, q u~nd.o trata das cartas de a prescnta~_fto.J~ 
~.bDl!hClO~ eccl~·siasli.COS SODI'e prOI?OSla dos prelados,/ iJil 
lurma ale aqut prat•cada. ·· · · 

S. Ex. sabe das dillicQldades q.ue isso tem trazid-o e 
das gra~es questo.:s que se achão pendentes de solução. 
Ora, ahi vem a questao d,o padwado. PuJ!Jcndado ha qu.e 
não km podido ainda gozar das vantarrcns. da sua nova 
posição,, porque a.té ngora n:lo está rcsol.yi<kt essa qu.estãG. 
,P~recta-mc ~1Qito opportuna a occas1ãO para o nobre 

mmlstro fJzcr Hltcrpretar a citatli.l lei,., de modo qu.e.o po
der lcl!lpora! n~o. tenha de lutar com os cm!J.1raços que 
ten1 ate aq.•Jl encontrado. V; Ex.. sabe que antigamente, 
seguntlJ o alvará .d~s facult!aJcs, a p1·op~Jsla pa1~ a.pre· 
scntação dos Lcuchcws não era Lomad..t sentl.o como mera 
inl'ot·maçi\o, · 

O SR.·DANT.AS:- Apoiado. 

. 0 S~. YASCGNCEI.I.OS: -S<•gundo os princípios dá opi· 
m<\o .divergente é o pi·clado qul.!m vcm.a aprc~entar ·c ·de· 
ternunar a nomeaçâ.); .o poder temporal não inlcrvomserião 
p:~ra sanccionar as suas determinações... . 

O SR. DA!ItTAS: -E' frnqueza do .. governo .. · 

Ora, sendo,· como é, de 4.0 a 50.000S o augmento pedido 
para melhorar a sorte dos emprega los d..~s cat!tcG!raes, 
11ão duvidarei aquitsccr a qualquer emenda que appare
cer, não duvidarei mesmo manJa-la, se o hourado minis
tro concordar, para que tias so!Jras desta verba se applique 
a somma nccessaril ao melhol'amento promeuido ás ca
thct!raes. Julgo que é uma medida conveniente, porque 
por ella os ministros mo>tl·arãrJ que n:lo ti verão s&mente 
em. vista melhot•ár a sot'lc de alguns fu.nccionarios. publicas 
na ultima reforma e pratica1ào um acto de justiça para 
üOin essas cathedracs. Entendo mesmo que esta medida 
não está fót·a dJs vistas do governo, porque, tratando-se 
cm uma das sessões passadas de melhorar os ordenados 
dos Imgistrndos, S. Ex. disse que se essa despeza orçasse 
p;,r 4.0 ou 50:000$ não d.uvid~ri<l dat· o seu. apoio para que 
~c aJoptasse o projecto que vicr:a da camara dos Jepul~
dos; mas, como achava cxccss1va a dcspcza, não podta 
eoncorrer para dar·sc esse augmcnto it classe dcs ma
·f;istr3dGs. Não entro agora nesta di)cussáJ, p myuc, tendo 
'' camara separado do orçamento, n:lo qncro confundir a 
discussüo com a do orçamento da justir;a. 

O SR. VASCO:'i'·CELLOS: -I'i!rdóe-me o nobre senador, niio. 
digo isto ; estou certo me~mo que o nobre ministroolltarú 
para este assumpto; c se S. Ex. entender que é n<~ce::sario 
o uuxilio das cawar.1s, r,órle conlar com a cflicaciada
quellcs que respeit:to o aireito da igreja, m:~s que qLtcrcm 
taml.Jcm q.ue se ,respeitem os. direitos do pri~cipe. Sol!rc 
esta matem farei out''O pcJtdo a S. Ex. l.'ios wmos !tdo 
su.spensücs c:c informnra conscicntia: não entrarei. ~g.or:t 
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110 loniTf)deLatc a.quc me nrraslt'.U'Íão as considerações pró que era conveniente decrctaNe as incompatibilidades, 
c. cont~a cxpcndid:J: neste a:sump~o; n~as ~c.dir~i.a S. Ex. ·não porque eU fuça Ít classe dos magistrados a injustiça dt! 
tam11cm· sua· ~.ucnçao para que na o seJão.mddmtdJs taes allrii>uir-lhe procedimentos indignos, mas porque ao magis
súspénsCics, . cmuora pennill1das aos IJispos. Cumpre qlie trado que quer cumprir seus deveres com·ém no exercício 
:dguma. cousa se adopte para que o grande_arbitno.> excr- de suas attriLuiçõ~s empregar tanto tempo, tanto estudo; 
ciclo pélos lll'cbd·>s tcnlw algumas rcstric,oes. que por ccrto.não poderá distrahir-se en1 outras funcçlies. 

Sr. Jll'esi•leutc, não sou daqnelles que costumão fazer Sr. presidente, não fallo do> que teem entrado para as 
cen:mrils infundadas i puJe V. Ex. estar seguro de que, no:1sas relações, mas fallo daquclles que podem ucllas ter 
nu.•ndo nesta casa censurai' algum acto de empregados ingresso, ignorando até po1' onde principia u·m proces:io' 
];trblicos, o l'nrci se:m prc convcncicl? de qu·e. h a uma lei ci~il .. (Apoiados.) Eu não quero para magistrados do meu 
Yio:nua. 'l'ctlllUC'lll llàO HCI'C<.LlO lllllllO Cll1 JUfOI'ln:lÇÕeS, p:t.IZ JUIZCS desta ·ord~m; entendo que as.funCÇÕCS judici
J•Mquc sei o Cjllanto são d.~svirtuadas até cltegarcm ao co· anus, de todas as m:us augustas c magestosas,~ o dever de 
nhccimcn:o u;~s (W~soas, que its vezes são victimns dellas i ~Jministrar jus.Liça (apoiados), de amparar o fraco desva
mas tenho eu vitlo, e rcl"crirci . ~o nn61·e ministro, graves . lulo cont1·a o nco c o potentado~ oão devem ser. confiado5 
ce11suras lt camara ecclcsiastica do .Rio Je Jctneiro pela ma- a quem não tenha consagrado todo o-seu tempo, toda a sua 
ncil'a por que procede nos concursos. Nestl! ullim'l dcrão capacidade a e.sscs deveres. O juit q.ue é. politico, o juiz 
se factos nwito esc<tndalosos.... que tem de detx.ar as suas funcçõcs para vu· tomar assento 

o srr. n. MAli!OEL : ."7 Assim tenho ouvido. nas carnara~, aquclle que nãó de occasião a allusõcs 
Jesairosas á sua l~r?Lidade, deixa pelo m~nos logar aberto 

O Sn.· YASCONCELLOS: - .... Eu conheço :tlguns dos para q11e o cxcrctcto de suas func~cres SeJ.a entregue a ho. 
concurrentes, a quem não faltão talentos e capacidade, no mcns leigos (upoiados), a l:omcns que se podem d()Lrar ao 
C'ntretanto que ligiJrárão no exame com mui poucos pon- cmre.nho, a hom~n~ que ne~1 gucrem ser juizes, segundo 
tos, ao passo que outros que mal saL em o Larrayo obtive- nos dtz o nobre mmrstro d:tJUStlça no seu rcl'atono. (Apoia-
rão numero avultado d.:llcs. llus.) l\Ias V. ~:x. bem ,.ê que agora não é opportuno trata.r . 

Eu entendia que talvez algum accordo entre S. Ex. e o Je questõl!S dysta ord.em c d~ tantagrayidade:.espero,pois, ···· 
muito rcspcitavel prdado fctria cessai' esses desmandos. pJra que scjão prolundamcnte constdcradus, que nesta 

Porque não serão nesses cont.:UI'WS tirados á sorte na casa se apresente o projecto da reforma eleitoral. Quer 
hora du exame pontos dados e comuinados entre os ex a- p: r~ isse seja nc~essario ,r~lormar a co~stituição, quer se 
minadores c o prelado, par,l que se nao diga (cu não que- entenda que se pode dectdlr pelos tranntes de nossas leis 
ro accusar a ninguem) o que se tem espalhado a esse rcs- ordin._arias, pótlt:o senado . .contar qtlc terá cm mim defen.~ 
peito? Creio que tem havido a coincidencia de com ante sonwcero, Lem que fraco, da causa da incompatibilidade; 
ceJen?ia ~abcre.m a)guns cxaminda_ndos ?S PO.ntos.áOra, isto Senhorc.s, occorre me agora ·que_ · eni tima d_ a_s séssde.s 
se C\'ltana mmto ucm, como !sse, trranuo se sorte o d 1 d 1 
ponto nJ· momento do exame. Espero, po1s, mesmo cm ~assa .a~ llve a wnra ~c Jam~r a. atteoção de S. Ex.; o · 
honra da camara ccclesiastica, que se tomem medidas a Sr. mm;stro dos negocLOs da JUStiça para uma nomeaç_~ô 
esse respeito, no_ is nâo ha necessidade de grandes discur- que S. Ex .. fizera de chefe de policia da provincia <lo 

,. Pará. (Apoiados.) S. Ex. não se dignou respondcHne • 
sos sobt·e os inconvenientes do procedimento que se attri- parec.e-me que. 0 }1onrado senador pc!o Rio Grande d~ 
buc aos examinadores pura convencer-se de qutJ cumpre Sul dtsse que mwha censura não nroccdia, norque e.u n. ada 
laz.e los cessar. · ·· 1 · 11 d 1

. 
1
. 1a VIa a ega o contra o magistrado de que t_ratava. 

Sr. presidente, o noLre ministro da jusliçat trata.ndo de 
responder ao no!Jre Sr. senador pela província do Rio- Sr. pr~s~dente, c~ nã_o me a~alan9ari:l a vir. dizer qu~:o 
Gi·ande do.No1·tc, declar•:>u que, se o relator!o de S. Ex. nourc mmt~lro da JllStJça havu fc1to uma· nomeação lD.• 
não era dcscnvol v ido, n<1o o crão ta ·nbt•m os de seus an- conveniente de chefe de policia· se não estivesse informa
tecessol·cs, que mesmo no rclatorio do anno passado nada do, c mu:ter das qual,dades.deste nHgistrado; póde clle ser 
se diz acerca da nect·ssidade da reforma du ~up1·cmo tri- homcll!- !wne~to, pódc s.er t~do; mas n~? serve para chefe 
LuRal de justiça. de poliCia. rrago :..qut hoJe um ofiiC!O j vou: le-lo, c 

Sr. prcsidimtr, cu estou que o nobre ministro não quiz V. Ex:. ve1 á se o magistrade que dirigiu um officio desta 
com estas palavras incommcidar a seus antecessores, accu· ordem ao presidente da provincia (que é o nobre 2° se
sandà-os de apresentarem á àssemuléa traLalhos pouco cretario que· está sentado na cadeira ao lado de V. Ex..), se 
desenvolvidos; este magistrado tem os caracteres de indcpendencia, de 

imparcialidade e de moderação que deve distinguir unl 
O Sn. B.\.1\:i.O DE MURITIB.\.:- Não, senhor. juiz_no ministerio que se proclama de moderação e d.} 
0 Sn. VASGO~CELLOS:- Todavi:t direi ao nobre mi- JUStl.;a. . 

n!stro, n:1· parte que ~··e rcspeit~, que oc~upci -me espe_- Trá tanJo de eleiÇões, dizia este maaislrado ao Ex:~. 
c1a.lmcnte ua. neces,1dade (pots reputet·:t urgcnt.e) da 'presidente da provincil de Piauhy : (li!J · · · 
rdorma -da let de 3 de dezembro de 18~ I, conYencu.l.o de . · · · · 
·que com clla mais intercs~ava o pai~ d? que com ." .Illm. c Exm. ~r.-Voga por est~ log~r o Loat? tra~s-
a reforma do supremo tnLunal de JUSttça (de que mrtlldo dessa cap1tal que V. Ex., mfehzmcnte 1llud1do 
aliás alguns dos meus nourcs predecessores tratárãG); dei- pelos emuustes do candidato á- ,deputaç11o geral pelo cir
lhc mais amplo desenvolvimento uo meu rclatorio. Além culo do norte, Ant,Jnio Borges·- Leal Castcllo llranco, a 
disso a eircum5lancia de haver na casa um projectot vindo quem V. E:c ostensh·amenti: 11r"otege; pretende enviar pài·a 
da cama~a dos deputados, que tratava. da reforma do SU- este ronto Ulll fvrtc destacamento para tolhera Jivrc(VO~O 
]~rem? tnlmmtl (apoiudu~), me determmava a. a9uardar a dos ctdadãos, proclan~ado pelo g'l\'crno suprem~ no scw 
occas!ão oppertuna pJra 11prcsentar algun~as. tdeas a este da reprcscntaçã~ nac.wna~; o que por sem ~uvtda l1a de 
respeito. E agot·a consinta S. Ex. qlie cu ms1sta na razão acarretar sccnus tdcnl!cas as de S. José dos Pmhacs; . por
com que n1e tenho cor.stituido adversaria de algumas das que os cidadãos estcte dispostos a repcHir a intervenção 
dispos'ições da ld de 3 di! dezcmuro,, pois entendo que i~dcbita do govcrn,o nas eleições; e, corr~ndo-me o impe
n~o podemos continu1r sem grave detnmento a ma~ter.cssa noso dever de conJurar as gr~ndes calamidades que ~e nos 
le1 tal qrul se acha d~::crct:.tda. lleformada essa lct, amda antolhão, se porventura V. Ex., contra a cxpectattva do 
a.s~in1 ~ Lo a adt~li~i.stração da justiça dcpcnJet·á de uma gevcrn? imperial, qui.z~r impor scJhelhariLecandidatul'él, 
lc1 d~ mc?mpatthdtd ... des. , . . por.mew d,estc r?spettosa~cn~e me aventuro a rcr.rcsen-

Alll ao menos o govern'l nos dara occas1ão de ampla d1s- tar a .V. Ex •. a mconvcnwnc1a de tal passo, pots q11e 
cussãe qoan io nos apresentar a rcfurma clcitol'al annun- petrechos belltcos ao lado que se pretende arredar do campo 
ciada na !'alia do throno · ahi teremos occasiào de discutir; elezliJ!'al rara ,~ebater a força do gor•emo; c, para que o go
e cu sinto muito estar c~ divcr"encia com al1.1nns membros verno de Sua niagestado e o paiz possllo apreciai' o com
d~sta ~asa, nota veis pelas suas

0 
luzes c long;~ pratica admi- portameuto l~e V. Ex. ~m co:~j·.tnctura.tão t.!clicadl,, }1a <~e 

tu~~rattva. Estarei cm desaccordo com elles, pJrque pens?, ser e.ste p~L!tc:tdo nos.Jo:nacs d.a côrte, para onde J<t o 1:-;: 
e Ja como d1·putado o disse cm un~ parcci!r, que cutendta scgutr mu!IO antes. que la se s:uba o rl'euh:~tlo <.hts .d~.:l-



~8 SESSÃO E]I 11 DE JULHO. 

çües, c por cujas fnnestas consequcncias só V. Ex. será 
responsavel perante os altos poderes do estado. . 

« Deus gjlarde a V. Ex. Ilarr:~s, 28 de setembro lle 1856. 
-Illm. e 'Exm. Sr. presidente Ja p1·ovincia do Piauhy.-
0 juiz de di1·eito da comarca de Campo.l\Iaior1 João de Cm·· 
·l)c~lllo Pemandcs Vieira. • 

Agora o nobre segundo secretario pôde melhor do que 
cu expl:car qual é o caracter de violencia deste magistrado. 

O.Sn. D. MANOEL: - Isto é o que serve ao Pará. 
0 SR. VASCONCELLOS: - 0 nobre ministro da justiça 

•tem na secretaria mqitas informações a respeito deste ma
gistrado, e eu dcsejára que pelo menos ouvisse ao noore 
seaundo secretario, que não lhe pôde ser de maneira 
al~uma mspeito e que declarará qual é o conceito que 
cite merece cm relação a seu c:uacter. O facto de ser cllc 
desta ou daquella crença n.ão é o que me leva a assim ex
})rimir-me, nem ~esmo ~e1 a que lado ell.e pertence;, aco
roçoárão me, porem, as mformações que ttve c o deseJO t!q 
que o governo actual cumpra a promessa que fez de ser 
moderado e justo. 

O SR. DARÃO DE QuAn,umr: - Quaes são essas infor
mações~ 

O Sn. SILYEIRA D.\. MoTTA : -Provão em favor delle. 
O Sn~ VASCONCELLOS: - Pruvão cm f.lvor do magis 

trado tUm magistrado que não era chefe .tle policia; que· 
nada tinha com a policia, dirige ao governo um ofiicio 
dtssa ordem, até calumniando·o? 

. O Sn. D. 1\IANOEL: -Dizendo que S. Ex. protegia a 
candidatos escandalosamente. 

O ·SR. VASCONCELLOS :-Sr. presidente, cu tambem 
fallei em uma das sessões passadas na reprehensão dada 
ao coronel-commandante de permanentes, hoje demittido; 
cu disse que esse oflicial tinha sido reprehendido incom
petentemente pelo Sr. ministro da guerra c que o motivo 
Ja rcprehensão me pareci~ pequeno, para ~:"!o d~zer .que 
o procedimento do Sr .. mtmstro. tia ~uerr~ !pt ai b1trano e 
injustilicavel. Poucos dtas dep?ts fot uemttt1Jo este com
mandante Je permanentes; Set que O governo está .no SeU 
Jireito demittindo a empregados tle sua confiança unme · 
t!iata; mas qu.iz~ra que, se não .houvesse inconveniente, o 
senado fosse wlormado uos mottvos que levárlío o govemo 
a demittir este commanJante do corpo de permanentes. 
i'ião sei que mí.ll poderia haver nessa .declara9ão ; se o 
nobre ministro entender que esta demtssào fot dada por 
não cumprimento do seus deveres, me parece que não 
J1a inconveniente cm declara·lo ao sen~do, quaudo não 
nueira entrar em explicartõcs a este respett:>. 
' Dissc·se que este co~mandante cr~ Jeleixado, que não 

havia força para o scrv~ç9, etc .. : .. 
, Senhores, nunca os qumtaes lorão tão saquea!los co·no 

urrora que ja não esta no ccitnmando da policia da cidade 
e~te ~Jlicial! V. Ex. "ê que o conm·nnd..tnte do corpo dt: 
permanentes não pMe fazer milagres. O corpo tem uma 1'01 ça 
detcrmina{la por lei; mas essa nunca chega a comple
tar-se: q:tal é a cul~a ?0 commandante de pct·maneutes 
)10l' esta ctrcumstancu, wd.ep~nden~e de sua vonta.d.e c.dos 
seus c~forços 1 Faço essa InSiste neta por amor da .J u~t1ça; 
não tenho rclaçves pessoaes com esse honrado mdttar. 
Nelle achei sempre o maior zelo no des~mpenho de seus 
deveres. Havia ~crvido no corpo ha muttos annos como 
seu mt1jor; passara ao de,rois a commanda-!o, .e ne~se 
posto o achm quando to~~~ conta da pasta da JUSll\3. Não 
te!Jho para com este o!JJCtal senão as atten~~ões que me 
restão por haver te:tcmut.bado o zelo com que elle se 
prestava ao servtço. 

Sr. presidente, para não me vêr na necessidad.e <~e fallar 
outra vez na discussão .deste orçamc.nto, eu deseJana apro
veitar tambem a occastão para pedtr a S. Ex. nos declare 
se é tempo de saber-se o pensamento (~0 governo a ~es
peito da proposta sobre os casamen.tos mtxtos. S. E.x. dtsse 
na camara dos deputados que lmna sobre o negociO ques
tão pendente · talvez pelo pouco desenvolvimento que 
S. Ex. deu a e~ ta sua proposição, não a comprehendi bem. 

O Sn. D. MANOEL: - Nüo deu desenvolvimento algum. 

0 SR. YASCONCELLOS:- V. Ex. ja sa~e, ~orque j!t foi 
exposto na c 1sa, o processo que se segutu :tte a ar.lresen•· 
taçAo daqutJ!la .proposta a camara dos deputados. Eu cn .. 
tendi sempre qu~ sobre o. direito J.e legi.slar ~a1 materia de 
contratos não ha vw neceswladc de wtelhgencta com a,curia, 
romana; pensava, talvez erradamente, que, sendo en.tre 
nós o concilio de Trento ndoptado .por· l!ltna ·resolução,. 
qual a de 3 de novembro de '182?, que m:mda observar·0 
que o concilio de Trento dPI.er~ma n~ secção De. r~(or~ 
mntione, com tste mesmGl dtrclto podtamos restrtng1r a 
tlisposiç:'io desse concilill sem qn.e tiv~ssem?~ necessiJaue 
alguma t!e consultí.lt' a este. re~pello a Santa ~e: . 

Pótle ser que a propow.;:1o tio nobre mtntstro,' como 
dis.;e, não fosse lmn comprchendida por mim; por isso cu 
rogava a S. Ex. se dignasse dizei', quando lhe aprouver, 
se acaso a questão jú pó de ser trazida ao conhecimento das 
camaras. 

O Sn. D. n!ANOEL :- O parecer estava prompto na ca~ 
mara. 

0 SR. VASCONCELLOS: -Senhores, quant.lo se apre~ 
sentou esta pr.1>posta por palie do govt.:rno uma das rnzões 
que niais proct:dentes parecêr!ío, . fui.~ ncct·ssi~atle de re
un!ar a incerteza no estnclu das lamdws, meditl:1 estare
~lamarla principalmente a ucru Ja colonisação. E', rortan
to,necessnrio,que esta questão tenha uma solução qualquer. 

Se o.nobrc mini~tro estiver preparado para. a discutir;;, 
· O Sn. D. MANOEL: -Eslá preparado, 

O Sn. VASCONCELLOS:- .... tanto nest::t casa, como na 
outra, teremos occasião de apreciar as medidas que S. Ex • 
entende que devem ser adofltadas. . . · ·. 

Taml>cm fallou s; ElC. cm mn L>reve de concessão de 
licenças, e que ainda não tinha tiolo beneplacito ; ntio se'i 
se já o!.> teve o beneplaci'to, ·c se póde ser communicado ao 
senado o numero dos casos dados aos oispos p:tr:i dispen
sas. E.' tamhem assumpt0 que importa muito conhecer, ·e 
tanto que S. Ex: fez delle rne11ção especial no seU: rei.M1 io; 

O SR. D. l\IiNOEL: -Isto foi de proposito. 
O Sn. VASCO:"íCELLOS:- Sr. presiJI!nte, eu vou abso

lutamente de accorJo com o noore ministro da justiça na 
pa-rte cm que S. Ex. se rt.d'ere ao ~st~do de nossas prisa·,s·; 
eu pPtp a S. Ex. em nome Jas vtcttmas desgraçadí.ls que 
uemcm nas nossas masmorras que lwja de attendcr para o 
~cu melhoramento. , 

Aqui na côrte já S. Ex. nJ)S deu noticia do importante 
melhoramento que se fez na casa de correcção, e, uem que 
eu reconheça que ~· I.~x. uão púdtl dir:ectamente melh~r:u· 
as prisões das pr011ncws com .a celert.dade c?m que ~la<;~ 
justiça ao seu coração) o dcsep, todav1a ped1r·lhl.l~het que 
rccommcnde aos presidcnles tle pr_ovincias todo o cuidado 
a esse respeito. Eutcndo, Sr. presulente, .que, se S. Ex. o 
Sr. ministro insistisse para q•1e cm cada comarca ao menos 
houvesse uma boa prist10 com as condições necessarias-, 
muito poderia conseguir. • 

Esta idéa já foi avent;,da na assembléa provincial de 
Minas Geracs; ha 20 :mnos conwt:úr:ío-se diffcrentes traba
lhos neste sentido, mas infelizmente não se tem podido al
cançar resultado satisfactorio. Em S. Paulo tan,bcm . foi 
tentada uma reforma no tempo do Sr. Nabuco de ArauJO·; 
e rcconhcr;o que, .se o honrado ministro d.a jus~iça nada 
tem feito nesse scnwlo, é porque essa matena esta a cargo 
das assembléas provinciacs,.-com as quacs o governo geral 
uno entende. A insistcncia, porém, de S. Ex. com os pre
sidentes muito poJcrú co~seguir. ~ttenda S. Ex. para .o 
estado desgraçado das pnsões do Pwmonte antes do rei
nado de Carlos Aluerto; verá que crào então quaes são. as 
nossas • e, se comparar os esl'ur!;os empregados durante o 
reinad~ de Carl0s Alberto c depois uo de Victor Emma· 
nuel com os resultados obtidos, ha de ver que, se pro~u, 
rar imitar o qr1ç se !'cz no ~iemoute, taml>em ~onsegu1r:l 
melhoramentos constdcravets nesse ponto, que c lamenta
vel, como disse S. Ex. e como tive a honra de dizer á as· 
sembléa geral. 

Não posso infelizmente estar de nccordo com, o honra
do ministro da justiça quando pretende que a asseml>léa 
geral ~lecrete u~ pre?U.io para 0 bachar~l. c~c?rregado de 
orgamsar o ccd1go cm!; Illlo posso emllttr JU1ZO alg11m a 
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rc$peito do ~ontr:~to ,feito c~m esse bacharel, porque. 
ainda n11o o v1 ; porém n:'!o SCI· con~o poderemos d~cretar 
um premio pela confecção do cothgo, sem que satbamos 
qual é esse trabalho~ . . · · 

0 Sn. D. llfANOEL ~com força): -Apoiado, 
o sn. VASCONCEL):.OS: -Ora v. Ex:., Sr. presidente, 

vê que, por maior que seja o desejo que nutro de ver adop 
tado um codig~ civil, com tudo não ~levo levar ,0, excesso 
de meu enth.us1asmo a. ponto de sacr1fi~ar mell voto fixatl· 
do 11m a. qttantia f'(U~ póJe ser, ou mesquinha. em consid~-: 
rnção !t 1m_portanc1a do trabalho, ou d~ma~1adamente h
bera! se o trabal~o ni\o corresponder as.v1stas da assem 
b!éa gei:::tl. 

0 Sn. D; l.U.ANOEL dá um apart~. 

..\.e ta .de 12 de Julbo. 
\'RESIDRNCIA DO SR .. lii.\.NOEL ~GNACIO CAV.ALCANTI 

DE LACERD.\.. 

A's H horas da manhã, feita a chamada, a~hár;1él,se 
present('s 28 Srs. senadores, faltando com causa os Sr~~ 
Mún\z; barão de 1\luritiba, b~rão de Pinrlar.é, G0nçalves 
i\fartms, Paula Pessoa, Ferreu·a Penna, Wanderley, _Yjim
na? Fernandes _Torre!!,_ Mafra, Souza e ~~~llo, marq\lez clc 
Olmda, Verguem} e VJSCOnJ.e de Jequltmhonha; e sem 
ella os Srs. Cunha Vasconcellos, barão de Suassuna;· Ba
ptista de Oliveira, Souza Queiroz, .:.Paula Albuquerque, 
Mi;anda, Cansansão de Sinimbú, Pimenta Bueno, Sil~ 
v~1ra da ·Motta, Alencar,_ Nabuco, viscontle d~ Bo:i-Vista, 
visconde de S<tpucahy e v1sconde do U ruguay. · · · :. 

0 Sn. VASCONCELLOS: - Não digo que não se désse · ·· 
um premio qualquer a guem aprcse~tasse um trabalho O Sn. PRESIDENTE declarou !1ue não podia haver scs-
important~ sobre a ~atena ; rnas de~e1ava que soubesse-·. são por .falta dtl numero . para formar casa; e convidou <;>s 
mos _q)lal era, 0 merJtO da obra,;. eu.d1g0 gue não ~ensuro,. Sr_s .. senldOrcs presentes para trabalharem .. nas COlD.~ 

. posto que ~te agora tenhamos hdo os nossos cod1gos sem missões. 
!lependenc1a de qualq~er· subvenção, qu:.: se contra-
tassz com alguem esse trab:dho. O honrado minis· 

Sessão eu1 :IS :tle j nlho. 
tro lido como é, ha de lembrnr-se -do tempo que decor
red,para a public.açii.:> do coLligo civil n:t França: co_me
çou~se a estudar o. assumpto desde o seculo XV, e fo1 no 
tempo do primeiro consul que se decretou o co.Jigo Sumi.\. RIO. -Expediente. -Ordem"' do dia,...;... Pensões 
civil; c o honrado ministro sabe a que capacidades estava concedulas a diversas senhoras. 1.a e 23 discUS$ào.~Con-
encarregado esse trabalho. (Apoiados.) Erão grandes cap:t. ces'são de loterias ás matrizes .. da Glol'ia e ·de ·Santa' The· 
citlad·. s, e pre~idia ao conselho o proprio Napoleão. resa, de Valença.-1senções e favores á estrada de {e1-ro 

Entendo, p01t:mto, que o premio CJ:Ue se deve dar ao Sr. provincial de Pernambuco e a outras emprezas do mesmo 
Teixeira de F:eitas só cteYe~á ser decretado dep_ois que a genero. Observações dos S1·s. marquez de Olinda, ·Diaç 
obra -for publicada; .não set se o contrato o·br1ga a al-, de Carvalho e visconde de Albuquerque;:Passagempara:a 
g~ma remunera_ção anterior, porgue ainda ~ã? o li; mas, Sa discussão.- Orçamento da. justiça. D~scurso do. Sr. 
não me parece regular que concedamos ant1c1padamente, · Sou:a Franco. · 
)lm premio dessa ordem. Se o honrado ministro quizer · · . . . 

,'J.lma a~torisação em termos geraes, ~ão duvidarei .rres- A's 10 1/g horas da manilã o _Sr. prcsidente.apriu a ses~ 
1a-la; mas parece· me que uma _a]ltons;lç:io nes5es termos: são .com i.! O Srs. senadores. . · . . · :. , · · 
póde prejudicar quàlquer contrato. . ·· . Lidas as actt.s de 11 e 12 do corrente mez, forão appró· 

0 SR. BARÃO. DE l\fURITiU ~á U)n aparte. vadas. 
EXPEDIENTE. 

O Sn. V ÃSCO~CELLOS :-Já vê o honrado ministro que 
.não desejo faze-lo, porque não desejo de modo algum 0 SR. 30 SECRET.\.1\IO, ZCl'VÍndo de 1.0,leu OS seguilltes 
:crear-lhe embaraços, e vejo que a assembléa não póde avisos.: · ·· 
,proceder ne~te negocio sem mais algum conhecimento. 1..o Do ministcr.io dos negocias da ·guerra, datado· de 8' 

Sr. presidente., o honrado ministro (la justiça chama a do corrente mez, remattendo um dos .autographos da 
attenção do senado para a necessidade de marcar os ven · resolução mandando contar na reforml do capitão Anto
cimentog do director da casa de corrtcção. Eu entendo que nio Dorncllas Camara o tempo que rerviu além da.data 
.é justa a reclamação de s, Ex., e por isso não duvidar e i do dec; eto que o re[ormo 1 ; n:~ qual resolução Sua 1\Iages · 
dar o meu voto a qualquer emenda que converta em o r- lade 0 Imper<Hlor consente.-Ficou o sen:~do inteirado-e 
denndo parte das g: atiticações deste funccionario. Como· mandou-se communicar. â camara do3 de)lutados. .. . . 
ató a .terceira discussão se podem apresentar emendas, 2.o Do ministerio dos ncgocios do imperio, participando 
.caso ninguem o!l'ereça alguma nesse sentido, eu, posto que ter officiado ao presidente da província de Minas,Geraes 
mortalmente ferido pela votação da camara dos deputados, declarando lhe terem ·si_do approvad~s pelo senado a~ eléi
,que como V. Ex., Sr. presidente, está v~ ruJo não.nos deixa ções de eleitores especmes fel.tas ultimamente nas fregue· 
mais esperança, eu, apezar de moribúndo... zias de Abre-Campo, Escalvado; Pedra d'Anta, ... Sant'Anna 

O S~. D. M.ANOE.~ : - Que~:n sabe!.!.... de S. João de Cima, Sant'Anna dos Alegres; Capivary e 
13om~Jardim.- Ficou o senado inteirado. · .... ·. , 

O Sn. VASCONCEJ,LOS: - ... não duvidarei apresentar a. o Do ministerio dos negooios da fazenda, .datado de 9 
.uma e·nenda para melhorar a sorte deste funccionario, do corrente, acompanhando 0 mappa~n. 608 das.Qperações 
cujo zelo é reconhecido pelo honrado Sr·. ministro da jus- occorridas no mez de jlloho findo na secção da substiLui
J.i_ça c pelo orador, que tem a honra de aqui find,u o seu ção do papel moeda.- A' commissão de. fazenda •... : .. · .·· 
discurso. Um oflicio do 1.0 secretario da camara.dos deputados, 

.O SR. D. MANOÉL: -~~\li to bem.. participando a eleição da ll!esa _que .deve.servir no presen· 
A discussão ficou adiada por não haver casa. te mez. -:Ficou o senado mteu·ado. : · · · 

Um officio do. Sr. senador visconde.· dc·Jequitirihonh:~, 
O Sa. PRESIDENTE deu para ordem do dia ua sessão se- communicando q.ue .não tem. comparecido estes ulti.mcs 

!)l,linte: · dias c nem pó de comparecer amâa por ·enfermo.- F1cou 
1.a e ~a disC\lS&ãO da proposição da camara .dos deputados o senado inteiraâo.. .. , ·. · 

arprovando as pensões conce~idas a D. 1\laria Augusta Uma' rcprescntaçlio da assembléa provincial de Minas
l,.Jma Pestana, a D. Delfina Lu1za da· Costa Arêas e a D. Geraes acerca do projecto que tem por fim desmembrar 
Maria Francisca de Oliveira Gonçalves ; . para S. Paulo uma parte do territorio daquella província. 

3a discussão da proposição da mesma camara.conceden- -A' cQmmissno de estatística. . . . · 
do quatro loterias em beneficio das obras das ma.trizes de. Um requerimento de. Antonio M~x!mo de rigueir.edo, 
~ossa Senhora da Glorxa e de Santa Theresa, no municipio pedindo ser declarado ctdadiio brasileiro. -A commiSSilO 
.de Valença; . · · · de legislação. 

E as outras materiasjá designadas. Comparec~rlio no decurso da sessão mais 7 Srs. sena-
.Lcvantou-se a ses$áO á 1 3/t horas da tar,Jc. · dores. 
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GO SESSÃO EM 13 DE JULHO. 

ORDEM DO DI.\. 

LOTERI.iS. 

Entrou em s~ discus>ão e foi sem debate appr(ilvada para 
subirá sancção imperial a resolução concedendo quatro 
loterias em beneficio das obras das matl'Ízes de Nossa Se
nhora da Gloria e de Santa Theresa, do município de Va
lença,· na província do Rio de Janeiro. 

PENSÕES, 

Entrou em ia .discussão, passou á ~a, e desta para a Sa' 
a proposição da c 1mara dos deputados approvando as 
pensões annuaes coneedidas a D. Maria Augusta Lima 
Pestana~ a D. Delfina Luiza da Costa Ai·êas e a D. Maria 
Francisca de O li v eira Gonçalves. 

Entrou em ia discuss<lo, passou para a 2•\ e ..lcsta para 
a 33, a proposiçã.o da referida camal'a concedendo certas 
isenções â estrada de ferro provincial entre as cidaues t.lo 
R.ecife e Olinda e estendc.ndo-as a outras em prezas projec
tadas. 

Eu devo dizer mai~, senhores, que esla mctlida até já 
se acba prescripta pelo contrato, con1o estou informado, te. 
tenho mesn1o aqut a representação do em prezaria ; mas 
estou certo de que, passando e !la como esta, ha ·de i se·. 
levar á execução aquillo. a que. o empt•ezario se obrigou" 
porque elle a aceitará. · · :k~: 

A P.~enda não altera de maneira alguma a disposiç~o: 
do artigo ; essa redacção m_e parece ·t:lmbetn conveni<'ntc-;.: 
mas observo que retardara talvez as vantagens. que po: 
dem r~sultar a cidade do Recife, esp~ci<.llmentc óÍ. chtldO 
de Oltnda, que tem de se unit• â do Recife por meio: 
dessa estradJ; assim como a pi'Ovincia d 1 Rio de .Janeiro. 
colh~J·á tambem vantagens quanto á tacilid~de de com~; 
mun1c Jções com ,t corn.arca de Cantagallo; e tsto é alguma: 
co·tsa pai\l. a commodtdade daquelles legares. P0rtanto,. 
parece me que não devemos retardar estes pequenos la-: 
vores. E' só o qui! queria dizer. 

E_ncerrada a discu;~ão, foi approvado o art. 1a da. pro. 
poSIÇãO e SCUS paragraphos, St•ndo rejei•ada a emen,la 
das commissões reunidas de bzcnda c emprezas privile• 
giadas; c, sendo consecutivamente approvado o at·t. 11.n·. 
passou a proposição para a 3a discussão. · · · ': 

0 SR. !UA.RQUEZ DE 0LIXDA:- St•, pr~sidcnte, CU pre" ORÇAMENTO DA. JUSTIÇA. 
ciso de uma explicação, porque não entendo bem o pare· · · · ·· 
cer. Não sei se a emenda tenJe a mudar só mente a redac- Achand,He presente o Sr·. sena•.! o r ministro dos ne"o: 
t(ão do § 1.o, ou s~ tambem quet· supprimir os outros cios da justiça, proseguiu a discussão, adiadl na.ulti~á 
paragraphos. O parecer diz que o!Yerece uma emenda sessãu,, do al't. 3a e seus pa1·agrapbos da proposta do poder 
substitutiva; -mas como se entende isto? executtvo uxan.lo a despeza e orçando a receita aeral 

Se ·é a :mtenção da commissão dar só mente outra re- do i~perio pará o exercício de 1359 a 1860, com a: r~s-. 
dacção ao§ 1. 0, nad:1 tenho que dizer, posto que acho isso pecttvas emendas da camara dos deputado.; c da commis-

• .I 1 são de fazenda do senado. · aesnecessario. Não sei se a emenua importa simp esmentc · · 
uma nova redacção do § 1 a, ou se importa tamuem a sup- O SR. Souz1 Fn,lN~O:- A discussão do. art.- go da. pro-
pressão dos outros pam.graphos. Se é só a m11tlança de re- posta do poder executtvo marcando os mews necessarios 
dac~ão, nada tenho a dtzer. par~ satis~azer .as despezas da repartição da justiça contéln 

O SR. PRESIDENTE:- A occasião de se tratar das muttas dtsposições importantes, que para se discutirem 
emendas é na 2a discussão. todas nem uma sessão basta; não bastaria em qúalquér 

Não havendo mais quem pedisse a paltVra, o Sr. presi- tempo, e menos o póde bastar agora, que a essa ·dis~us~:Io· 
dente consultou o senado, que deu por encerrada a 1.a Jis- se prentlem as prinllipacs questões da actualidí.!:de. 
cussão da pt·oposição; e, pondo-a á votação, passou.p<ira a· O Sll. D. MA"NOEL :-Apoiado. 
2a diseussão, na qtial eutrou logo o art. 1° e seus para- O Sn. S::JUH Fn.-\.NCO: - Ain,Ja assim eu teriadéscja· 
~raphos, com a emenda das commissões reunidas de fazen- do que o Sr. ~inistro da j~stiça tivesse antes respooi.li'Jo . 
da e emprezas privilegiadas. · ao eloquente d1.scurso do meu ami,yo e colle"a senadôr 

O Sn.. DIAS DE CA.RYALHO:·- O noLre senador que fal· pela província de i'tlinas-Gcracs, co~ o que dar-me-bia 
lou na primeira discussão a respeitJ do projecto pediu occasi<b a que, sustentan.lo ou desenvolvendo al"u:na das 
U.tna informação para saber se a com missão quer a sup- proposições d~ rneu hom·ado collega, eu podesse

0 

limitar
p_ressão dos paragraphos além do primeiro, ou se propõe me a um só dtseurs,o nesta tliscussà~. DeixandO, p()rém, 
simplesmente uma ernenda ao § 1 o. S. Ex. para outr•> dia a resposta ao t.ltscLu·so a que me.rt:-:' 

Direi ao nobre senador que a ir tenção ua commissão !iro, tnll obri5ará e a alguns outros senhores s~nad·Jres a 
não foi alterar a disposição dos par J"raplws seuuintcs e toma~ a palavra duas vezes, quando o não desejamos. , 
somente alterou a redacção do§ 1.o, 1~orque eut~ndeu que .F..' mnegavel qtte o ~oure sen~dor pela provincia .de 
elle não estava convenientemente redigiJo: além disto no Mt~:J.s-Geraes, co~1_o mu1to conhecimento 9ue tem t:los nc
'§ 1o concede-se a isenção do imposto sobre o clrvão de' goc10s da reparttçao, tccou em questões llnportantcs.:'"' 
pedra; mas, como o carvão de pedra não está sujeito á di· O Sn. D. MANOEL:- Apoiado. 
reit?s actuJI!fle,nte, por isso a commissão. entendeu que 0 S!l. Souz \ FRANCO. _ b . 11 •d' · .·· · .. 
~ev1a sup_pr~mtr esta parte do que está dtsposto no pro nião do nobro. ministro j;": L;?, soE ~e ep ~s P~d Ia a 

0P1 

;ecto que v e tu da camara dos Srs. deputados. , . . Jus .H.:a. ra' ots, c. cspeiar 
A intenção pois da commissão ná fo. s •não a de dar que S. Ex. hzesse ouvtr sua optmão a eote respeito, para 

ao§ 1.ó do pt~ject~ que se discute um~ reJa~ção mais coo qued o~teTlo-o, bpodessemos conco• dJ\ com ~S. Ex., ou 
veniente. . ten o e .tze.r. o s_ervações cm contrano a dtscuss.'to to:·. 

Q l · 11 d · · d . .1 mase outra du ec<~ao. . ... 
1 _uan o ao_ ~ats e ~a. opta mteirament: a outrtna ~o S. Ex., porém, não se dignou responder, não achou con· 

PF0Jecto. ~01 50 ~sta exphcação que 0 nobte senadcr eu- veniencia em tomar a palavra não acreditot a i npor·. · 
gtU ; por ISSO hmltO·me a estas palavras. tancia das questões apresentad~s por Utn tãO di 11 ~0 C~lle"J 

O S 'd O D I R: VISC~NDE D~ ALnUQiJERQUE: -Sr. prest ente, que com o co~hecimento que tem dos negocies da reparti· 
quero dtzer o mconvemente que tem esta emenda. ção que tão dignamente exei ccu..... ·· · 
. Esta emenda não tem in~onv_enicnte a_lg~m quanto á re- 0 sa. D. lL\.NOEL : _ Ap ·. d . 
~acção, P,orque o carvão Já nao paga dtre1tos; mas tem o· Ola 

0
• ; • 

mconvemente de bzer voltar o projecto á cama r a dos Srs. O Sa. SOUZA. FRANCO : - .... e com summa habthdade, 
deputados e retardar assim a decretação da medida. estava no caso de lembrar a S. Ex. dilliculdades que exis· 

o Sa F . . ~1 • d 1 1 f tem nos negocios da rep:útiçjo, para os quaes chamou a 
·, ERRA~· .--:. u as po e . ta v e~ a g~m~ ~e o r ma sua ~llençà:J e lhe pediu deixasse ver ao senado o. qtto pre· 

restabelecendo os dirc1tos sobre o carvão di} .pedt~. ten~1a ou pr~tcnde fazer .. ~s exp.licações de s. Ex .. nos, 
O Sa. YISCO:'(DE DE ALBUQUERQUE: -Sena mutto má dmã~ a medtda de sua opmiáo, fanão ver ou o zelo com 

reforma. Senhores, esta medida já deveria ter sido votada que S. Ex. trata de~ tas questões importantes, e p:>úerião 
o anno passado; os favores que se pede são insignilicantes conquistar a approvat;.ão do senado se fossem sutisfactorias, 
e for~o amplbdos taml:iem para a província do Rio de ou pelo contrario darião occasião a que a sabedoria do 
Jüne1ro, que é a iscn~ão de direitos do carvão de pcdr:t e n1esmo s·enado lhe indicasse idéas mais sãs e procedimento 
de outrt~:s materins sc:nelhaotes. . mnis co1tseutaneo com os interesses publicos. ' 
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Repito, po.rt:~~lo, qne, ai nua quando tenha p~ra. tt·atar ' ~:'ío )t:~,portanto,retlucç~o nas despczas com o ministerio 
questões mutlo unportantes que podem levar m:us de uma da JUSltça, não h a cconomta nenhuma, em um tempo aliás 
sessno, comtudo cu talvez a empregasse .melhor se S. Ex. em que todos se compenetrão'da necessidade de ec:>nomias 
se houvt'sse.dignado tomar a p~lavr~. Estou J>em certo que ·nas despezas publicas pela deficiencia da renda, que está de
:ts:minhas reflt:x~cs, de certo tnfcnores ás que fez o m~u crescendo e qu~ ha de decr~scer se passarem ou puderem 
collega, não da não grande luz ás questões; mas ~utnpn · passar as mc;h~las ~e restncção do credito bancar10 pro-
ria eu melhor o rlever que tenho de entrar nesta dtscussão postas pelo mtmsterw. · · · , 
do que podereifazer sem ter ouvido a S. Ex. 0 Sn D M Ú~OEL ( ·fi· )· ·A· · · d. 

Senhores, eu assignei com rcstricções o parecer da com- • ' ' • com orça ·- po1a o.· . 
missão. 1l~ f~zcnda, ~ tenho 1)e c?nt~nuar. a explica-las. O Sn. SouZA. FRANCO:--: Eu, 9ue estou impressionado 
1\finh~ p;tmetra res~ncção e.sta satt~fettJ. ale certo ponto. com o fatal alca~cc dessas mcdHlas, não podia assignar 
A mawna da comm1ssào, rettranur.l a cm.cnda a um dospa- senão. com restrtcçõcs o parecer, porque .a maioria da 
raarajlhos, supponho que . o § 10, ttrou-me uma das commtssão cm vez de reduzir· as de'spczas · as· au"mcrita 
re~tricçõcs com que cu julguei-me dispensado de assignar com o ministcrio da justiça. · · . · = ·. ·. 
0 seu ;>arccer; era a r~stri_cção r.osta ao § 10, que marca as , O senado sal>e que a despeza actual do impcrio ·.Dão 
dcspezas com os sem manos eptscopaes, etc. pode ser menor de 50,000:0ooa e que a receita está or-

E' sabi,lo que, se o cstatlo·do clero é sati~factorio, não ~ada cm cerca .• lc 46,000:000~; o senado sabe que com a 
deve comtudo o corpt> legislativ~ dei:<~r. de melhora-lo, rcducção do imposto sobre a exportação. ou cessação. tla 
para que o tenhamos cada vez ma1s habthtado para cum cobrança de 2 °/o o resultado ha de ser que a renda. fiq_ue 
prir seu~ all?s deveres; e _um dos ~ei?s é a. manuten~ão reduzida a . .\.1.,ouo:ooog, e .sem d~v~d~ alguma a mu1to 
dos semmarws. A conumssão restnngta mUlto o pcdtdo menos se p"ss:~rem as medidas restricttvas do ministerio 
para este serviço : e especialmente o q11e me ftJz maior com o que é muito provavcl que a renda nem \'!XCcda ~ 
Impt·ess:to foi a reducção do pequeno pcJido para o semi· algarismo uc .io,ooo:oooa: se, pois, esta é a perspectiva do 
nario Ja pt·ovinci<\ do· Amazonas, que se limitava a paiz, como prítle o senado votar sem maior exame :e sem 
6:000$; conce1leu-lhe a carnat·a dos dep11t:tdos esses 6:000~; as rr:ais am.plas explicações do Sr. ministro. da justiça: uma 
a maioria tia commissilo reduziu a 3:000U. despeza tão consideravel? 

Ot·a, a pl'Ovincia ilo Amazona~,ondc h a tanta necessidade A maioria da com missão devia ter presente es'te . fcato 
de um clero bem ins!ruido, onde ha necessidade de cha- para procurar reduzir quanto fosse possiv:cl a despeza do 
mar ao gremió da igt·eja uma ~ran.dt! qu··ntidade de in- ministerio da· justiça, ou pelo menos para se.com.penetrar 
dios selvagem, não tem os sacerdotes precisos, e parle de. de que era neccssario .desenvolver a riq.ueza publica· de· 
suas parochias conserva-se sem par?chos por falta cl~ sa- sorte a poder satisfazer essa avultada despeza•· · : · ·.·.· ., 
ccrdotes. A. esta accrescem as calamtdades .por que vat pas- São os dous pontos para onde conve1·gem as vistas nesta 
sando com a cheia ~o grande rio, que tem destruido .tan- melindrosa occasião.: ou a despeza pótle .ser reduzida c o 
tas. fortunas e proprtedade>, com as quaes.d~ve desa~un~r deve ser, ~u é prec1so lançar mão de me1~s que dcsenvol· 
aquelle povo desgraçado se a palavra dos r.mmstros da tg· eJa vão a receita de modo que a tornem suffictcnte para, satis
os não animar a qr1e supportem com paciencia estes cas- fazer as dcspczas publicas. Não. se tendo feito .isto, era 
tigos ~o céo. Era, pois, justi~cadv que sobretudo em UIJ!a natura! que e~, membro da commissão de fazenda, ;que 
occastllo destas eu não aunUtsse á reduccão que pretendia estou unprcsstOnado com e~te estado do paiz, :assignasse 
a maioria da comrnissão. R.etirad:l a sua emenda de re- com restricções um parecer desta natureza. . ... · 
ducção, cessa um dos motivos ue tninhas restricções. Senhores, o senado ha de permittir que, invertendo a 

Outro motivo é a grande despeza que se continúa a ordem dos paragraphos do art. ao, eu comecc,poi· algum· 
fazer com o minister!o daj ustiça, dcspeza que .eu até ce~lo dos que m~ pareção mais importantes : irei, ,portanto, .á 
ponto não posso dcll(.ar de reconhecer que e ncccssarw, verba polrcra e segumnça publica. 
masque perguntarei aominislerio como se atreve a pedir Com a policia c segurança publica gasta-se, segundo o 
meios qué dCve conhece\ que são supet·io_res ás .forças O!çamento de 1.86~ a 1861 1 ~78:9Q.t~; ~com o ccrpo po]i.; 
~c!uaes do tliesouro puul~eo 1 cot~o não o 1mpres~10na a e~al da cM~ do Rw ~cJancu o a quantta de 553:8:~2S, que 
1dca de que uma som~a tão constderavcl não ~od~ ser é um ~lgansmo mUlto elevado. No orçamento de qu·e .~c 

·levantada dentro do patz no estado actual, e prmctpal- llrata somente se pede 477:995a para as despezas com o 
mente com as medidas de reslricção que vão reduzir corpo po!icial da côrte; mas comonós já temos· o ort;a-
granuemente a renda puuliéa? mcnto de 1.860 a 1861; que é' l'eito sobrcas bases da actu'lli· 
, O.SR. D. iiL\.NOEL: -Apoiado. dad~, devemos ~crcdit~:,qne a dcspeza não é e~~~.pedid:i, 
O Sa. Souu FRANCO: -Senhores, o pedido para a por,em outra mawr de 5:>3:812.8. · . ...·. . : .. 

repartição da justiça é a seguinte: . ~:'ío sem eu quem ve~ha dtzcr que estadcspez.a não c· 
Primeiramente o senado sal>c que no exerci cio de 1857 m~tspensayel; nã~ scrct ~~ quem ~enba propô r qu~ e lia. 

para 1858 se gastou com a repartição da j U ;Liça 3,693; 69,~8; sep. mlu.ztda; a mm h a optm/lo te~J! ~~versO alcance. rtnh '\ 
tinha-se pediuo 3, 737:70'~S, c a economia do ministerio a ouv11° tltzer. que o. corpo de poltc1a da côrte do. R to ~~c 
que {'residiu o meu digno collega senador pela .província Jan~m> ~ão e suffictcntc para ~ guard:l e .segurança publ~· 
cl~ nlmas·Geracs lez com que a Jespeza verificada ficasse c~, .1sto c, das pessoas e proprtella~es ext~tcntes no mum. 
aquem da despeza. votada; isto é, despendeu-se 4.~:0008 ctpw neutro; ouvem se to•l~s os· d~as'quetxas de que ruas , 
menos do que to i votauo. . ni\o são rondadas, de que cnmes se c~m:mettem sem n.ue 

Para 0 .:).nno de '1859 a '1860 pediu-se ;~.;.t67:3l0~; .a appar.e~a uma rond~ para prc~dero~crtmmosos, de ql!-e ~s 
camara dos S!'s. deputados, reunindo as dcspezas que Já a~tondades são ~u1tas vezes 1mpedul~s de soccorrer tndt
cstavão votadas em leis, m:~s não t~tzião p.trte J.o orça- VldL!~s ou .rropnedades ataca~os, por não enc?!!lrarem 
mento, elevou a somma pedida a .~,3.tO:OOO~, augmentando auxtlto de !orça e nem um ~mco solda~o de polu~ta, em-
assim a despcza com 172:690g; a maioria da commissllo, fim, P.or lhes laltarem os meios n.ec~ssanos. . . 
r,orém, com cujo.voto eu não concordo, c é um dos mo- Se tsto é e:<acto, a desr,cza ou~ amda pequena ou é n1al. 
ltvos Je minl1as restricções, antes da J'etirada do § lO figu- e~pregada, porque de fett() cll~ Já é avultada.; mas .eu.du
rav.a ter reduzido a despeza a .~,2li·2:500g, e depois desta vtdo, ou tenho razll? pa~a duvular,que esses mconve~l~n
retlrada a 4,275:500a, dtminuin1lo 6k5ooa na quantia vo- tcs n~sção da dcflm~~cta da .força, e S. Ex. permttttrá 
tada pela camara temporaria: esta reducção, porém, não cr,uc.~mda nesta ~ccaslao,acrcdltan.fo ms s.uas.pahvr~s, e.u 
é J'eal. . . . • s1gmhquc a convicção de que S. Ex. n!lo estava be~1.1~lor· 
.. lia já cm e!Tectivitla1le a dcspeza com a secretaria daj~s· mado quando .~es~ondeu a ~~rgunt~s que lha dmgtu ~ 
Ltçíl, com que 0 augmento vai a H3:760g: logo, a comm1s- meu nol>re amt.,o senador pela provwcta do R10-Grandt:: 
s:lo deve ver que esta dcspcza está se fazendo, é preciso do Norte. 
?On~ar com clla, c que,pois,a despeza com o ministerio da Perguntou o nosso honrado collega se não era exacro 
J usttça se eleva· a 4,U9:260~; excedendo assim o pcdtdo que !orças, não sei se consideraveis, erão. didgiua~ para 
d.J governo cm 251:9I.>Og e a •Jnantia votada pela camara o ladn da camat·a tios Srs. deputados nos dtaR d~ · dtscus
dos Srs. deputados em 70:260jj, são <lls restric~r:les bancarias, e que se emprcgavão meios 
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que incnlcavão que o governo tinha receio de algum pabi os dcs~osto~ dos Sl's. ministros, dahi os seus rc. 
motim, tinha reccto. de que houvesse algum excesso na cetos.c os csfo~ços tmpotcnres que fazem p:~ra impôr sua 
excitação do espírito publico, tinha receio de que hou- vontade ao. patz, qt·te repclle as .suas medtdas bancarias 
''esse nlguma quebra da tranquillidade publica. por~ue vê nellas o começo de uma érà I'~ tal ..... 

S. Ex. respondeu que não é exacto, que não se empregá- 0 S I ( ) 
rl'ioforças. Póde ser que S. E:t. não estivesse bem informado. R. D. n ANOEL · com força :-Apoiado. 
Eu mesmo vi maior numer!l ~e gunr~las policiaes do que é O Sn. Souz,\ FR.\NCO : .... Silo mcclidaa que, reduzindo 
costume dentro c nas prmomtdaJes da camara dos Srs. de- o credito, envolveráõ ns industrias em grandes ditiiculda. 
putados; eu ·sou testemunha de que nestes dias patrulhas des, trarllo muitos embaraços ao ministerio actual c aos 
mais doque dobradas se dirigião para aquelle lado: alguns qu_e tiverem desuccedcr-lhe. • · ··. 
at?igos .me teem dito que sabem que .nestes dias os quar- . Repito qu(', se S. Ex. e seus amigos tcem sustos e em con . 
.teis· estrverão sempre com reserva mawr de soldados j e é scquenc.:ia delles movêrão forças, a razão está n:l sua situa. 
sabido que, fallando. alguns a officit•es dizendo : • Amigo, ção desesperada, e não cm. receios serios: de que a cúi. 
não tendes apparecido, não vos vejo h a dias. • "Não pude- tação d~ povo passe ~~ssa . demonstração, . desse sim pie~ 

·mos; era a resposta, temos estado retidos nos quarteis. ~ pronunctamento da ~ptntãt) que s.e vai declarando por toda 
O SR. CANDIDO DORGES : -Isso é historia. a parte contra o proJecto bancano. 
O SR. SouzA. FRANCO:- E' l1istoria; Y. Ex. 0 affir- O Sn. D. 1\L\NOEL: -0 que elles querem talvez-é dcs· 

ma? Não houvcrão medidas ou providencias neste sen- ordem; pois ha de se ir pacilicamente. . .· . 
tido? Não se procurou, conservar, não digo milhares de . 0 ~n. SOU~ A FTA~co.; - Senhoresr, os ·,S!lSlos.· tlo mi· 
homens armado!~, porém mais alguns do que é costume Uis.te.no prov~m da .conv1cção de q!le J1ão . tem apoio 1lA 
·na camara dos St·s. deputados? V. Ex. que lá esteve todos. optmão do pa1z .... 
os dias..... O SR. D. 1\L\NOEL:- Apoiado. 

O SR. CANDIDO BoRfiES dá um aparte. O SR. SouzA FRANco,:- ..... e a prova des~c nenhnm 
(Ha alguns apartes dos Sl's. Silveira da J1lotta e C:.mdido apoio está ~(I facto dessas repres~nt~ções c correspondeu. 

Borges.) c1as que vem chegando das provmClas.· 
/ O SR. Souu FRANCO : -A ~uriosidade alaco.u a nós, O $n. D. 1\IANOEL :-A respeito disso vi ha po,uco \!ma 

ambos, talvez a V. Ex. por maneira diversa. · porção de cartas, todas contra o salvaterio financeiro. · 
. O Sa. D. MANO~L:- Com a dilferença de que elles não 9 Sn. Só.uzA FRANco:- S~ .Y. Ex. J!ermitte, !~r-lhe· 
tio hão medo, e nos esta vamos tremendo. · . het um trecho da .corre.spondencta da Balua.... . 
. O S11.. CANpiDo B9RGES:- E'\1 i!IJ.itava a y.' Ex. , · ,Ul\1 Sn .. sE~ A DOR:- O q~c escre:veu o ~r. Wan:Jerley 

O S S. . F N . nos sabemos. 
. R. OUZA . RA.NCO: -r esta occastão Y. Ex. não 

. procurava imitar-me, pro~urava me contrariar. o SR •. SOllZA FnANC.o:- .... remcttida ~o. Jornal do 
. . . . . Commer~w, e que tem s1do. c~crtpta nos ult•mos tempos 

(O Sr. P:~szqente_delxa a cadezra,que c occupacl~ peloS~. cm senttdo favoravcl ao mtmstcno: corrcspondcncià de 
3~ secret~rzo por ."!ao estarem presentes os Srs. vzce-presz- amigos seus que fall:io impressionados pelos acontecimen
dente e i- secretarzo.) tos. Diz essa correspondenc:a: • A opinião rublica das 

O ministerio .tinha receios, .e então o que posso acre- províncias tem pouco se estribacto no racwcinio e na 
ditar é que o nobre ministro da .i11stiço. n:to soube desse; sciencia; n~m a crise actual de mi serias e de eles
movimento de forças poltciacs; S. Ex. podia tambem .não; graças d? Jogar. a consultar-se os homens das escolas.c 
saber do movimento q11e houve de forças de primeira: dos princípios nbsol.utos, que nli;ís não procedem s'cm
linha, mas seu collega da guerra, que ao que parece .es-. pre com a mesma efficacia. ·O qtte. se ''.ê discriminada
tava imprcssiomdo com ·a gravidade çlas circl;lmstancia~, rr:e~!e no projecto .é h .insü.t.~ncia ~la escola centrnlisadora,, 
podia ter feito apparato de forças .de que S • .E:,:. 9 Sr. mi:- que 8C odeia por to~ a a parte; .é a de~truiç~o .de todo o 
nistro da justiça n:l9 .ti'vcsse t;~otiCia. E é então por mal credito no impcrio, que niiQ riq11e anúrr;_ldo a ,umàtÍ1!1ti· 
informaM que S. Ex. nos vei~1 dizer a~ui que não se to-. tuição central, 9 Dance do Brasil,,rrue cm suas deliberaçü.cs 
roárão med1das, porqt.~e as circumstanms são a,s me.smas: financeiras, debaixo das inspirações de homc(ls que in.la· 
a respeito da tranquillidade publica.' · · ginão que o imr,eri.o 'é ~óment~ a côrte, jogue o crcdit9 

Eu admitlo que S. Ex. tem razão até certo ponto. isto. das praças provt~et~na~, r~frcw o seu vôo de.progr~sso, 
é, gue tem razão em crer que 0 cspil·ito pubhco do' Rio e at~ f!!atc o gemo mdustnoso de q~alq~cr. cdadão que 
de Janeiro, assim como do imperio todo, é da maior paz e se d•sttnga. E.n?ara·se, por~nto, a no> a let como uma ~e-
1ranquillidade; que n:io se tentava cousa algnma contra o monst:aç:lo smtstra c ~lespettosa gu? não pesa ~s. conse
socego ·publico ; e que esta excitação, este interesse que . q~cncla~ de sua d?utrma cega c a bsoll;lta. A o_pmtão .p':\. 
o publico do Rio de Janeiro tem tomado contra as medi .. bhca asstm prevcmdll, scn;t pe>dcr mesmo deposttar .grande 

. das bancarias do mi~is.terio, n~o passá o de un. prom,lncJa·. con?ança no Sr. ~alies Torr.es yomem, reco~hcccndo to
:mcnto. rcgul3r da optmão pubhca, que na côrte como em . d.av1a seu.s ,t~lento., mas cu.1ns p~ccedentes n:lo lhe d~o 
todo 0 Drasil tem 0 direito dP. pensar a respeito desta qucs- a!nda o dtrctto dos gra.n:Ir.s gn.lp~s e elas ref?r!llas c~c ;PC· 
tão c pronunciar-se .da m;meira que entender; ar é ahi a rtgos?s. resultados, reJeita a lenda qne se faz nos dtrcttos 
excitaf'áo era reauJar e nin"'l,lem receia que passe 1 ~ adqum.d9s .e combate a posse em que os governos q:.ue-

• · , ;:,. ' , ll • • a em. rem contmuar de poder tuJo ousar e atacar • 
. O que, po_re!Il, .não e exacto, como S. Ex. d1z, c que as (Durante a leiturCI'l!a 1iarios apartes e apoiados do' S1·: ·D, 

ct~c:-u?st~nc1as sej;Io as mesmas. Ao menos para. c?m o J11arwel~) · ' · · · ' 
mmtsteno não o sfio nem podem ser; a tranqmlhdadc · ,., · ... 
publica não está bàscada como cst.ava antes na. perfeita o Sn. ;:,OUZ;\ FRANCO: - F.n,, SCJJhores, n.ão leiO esta 
confiança do povo, nas me~i~as do m,inistério, na per·~ e i ta ~o:resp01;tdenc1a ~ porq u~ a patrocmc ou iiPOIC todas as . 
confiança cm· seus actos. 1deas que nella Vf.!m e~cnptíl9· 

E ' '11 a' . . ] l d (lia um aparte.) ~ta tranqm o to o o pntz, porque a mr o e o povo c as · , · . . E 
lições da cxperiEincia o aconselbllo a respeitar. em todos os Quero s_omcnte Jazer s~nt11· mat~ ~~_ma vez. a SS. E ~x .. 
casos a autoridade, a obedecer ás leis c a manter a ordem o r.ronunc!amento contrariO da o~mtao pubhca, e a ma
não ha porém, a convicção de que 0 mioisterio trate iaual~. netra por que e lia encara suas medtdas fataes; de sorte que 
mente 'ele respeitar os direitos do povo e 09 interesse~ do as cautel~s que tomárão n;lo pod~m ser ~e~culp.adas, T!or· 
pniz. A differença consiste ainda em que durante. a admi- 1ue SS. E Ex. mesmo, os~eu~ amt~os, o mtmster~o, emluu, 
Ilistração de 4· de maio a populaçõlo mteira lhe prestava e quem provoca esta ex~ttação. 
apoio da maior confiança, e se algumas tentativas houverão O ·Sll. D. l'!L\~OET, : - Apoiado. Ouvir.emos tambcm 
para perturbar o socego publico, como essa do campo de com prazer o Sr. Gonçalves Martins, qu.e nos pr,4e J:~r 
S:rnt'Anna, nt'io foi avante por falta de coopcraçi'io, boas mformaçücs da B~hi:\. 
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0 Sil.. SOUZA. fRANCO : - Rf'pito, não sou cu que o 
Jiao são os amigos úe SS. E Exs. N:lo é uma folha da op. 
po~iÇ<lo que escreve o que acabei de ler·, é uma folha do 
ministerio que exclusivamente se occupa em o rlefender. 

0 SR. BAUÃO DE QUAR,\.ll!:\1: -De Pernambuco e Rio
Gl;ande-do-Sul vêm ioforrilílções em contrario. 

"(!Ia outro aplíl'te.) 
=1 0 Sn. Souz,l.. fRANCO: -Eu creio que V. Ex, se rc:rere 

a correspond1•ncias passa1Jas. V. Ex. saiJe que as corres
pondenc1as n_cm ~umpre são remctLiJus Jas provÍ!1CÍas; re-
digem-se aqu1. ' 

O Sn. SILVEIRA DA MorrA:- As suas é que são. 
o sn. D. n1ANOEL :-As representações assigoadas não 

pódem ser feitas aqui. 
O Sn. SouzA FRANCO:- Eu creio que o no !.Ire senador 

não pó de dizer qui.! o Sr. conselheiro W ctnderley assignasse 
por um !ade repl'l~sentações contra uma medida c qlle por 
outro escrevesse em seu favor a amigos. 

O Sn. D. MANOEL :-Não escreveu. 
O Sn. SlLVEIRA DA MorrA:- E quem disse isso? 
O Sn. SouzA FnA NCO : - M~s a de Pernambuco eu 

/ 

Ui\1 Sn.. sEN.~Don.:- Póde~ influir na moralid:J.êle do 
governo. 

O Sn, D. lU.tNOEL : - Pódc .... 

O Sn. Souz.-t Fn~Nco:- E .e~ pe~o a V. Ex:. que faça 
desmerecer a moro.hdadc do mllllSteno ue 4 de maio se ê 
c:paz de o fazer. 

O Sn. S!L VIl mA· D.l MorTA : - Comece V. Fi.. a es
quadrinhar isso que eu o ajudo. 

O Sn. D. MANOEL: -Sim, senhor, estamos prompt:Os. 
O Sn. Souz,\ FRANCO:- Auxilie-nos V. Ex. no exa· 

me uo que agora se faz, que é muito mais importante, c em 
s,guiua trataremos do passado. · . 

O SR. D. MA'NOEJ. (pata o Sr. Sílueirà da Diotta) :-
Porque não discute, nàD to!lla a palavra? · 

0 SR; SILVEIRA DA MoTT,\.:- Porque não quero atra
palhar, como V. Ex. faz totfos os dias.. · 

0 Sn. PRESIDEN'!E ~- Peço aos 'Srs, senadores que. se 
abstenhão desses apartes. · · 

O ~R. SouzA f_RANCO :-Censura o nobre senador que 
cu drscuta materms desta ordem ? 

O SR. SILVEm,\. DA Mo r r .A. :-Eu não censurei: , vejo tumbem que é uma representat,fl.o. que não podia ser 
·feita na ·côrte. O Sa. Souz.\. fRANCO;- E se o censurasse eu lhe rcs-

OSn. FERRAZ;- A dq Rio-Grande do Sul foi Iorjada pondeí·ia com o p~ssad.o, em que, se. os seus amigos. não 
aqui. · · 9astav_ào t;mpo com a d1scuss:to da le1 do orça~ent(), que 

O Sn. SILVEIRA. n,\. MorrA:- Em eeral aqui é a IOrJ·a. c mUito Importante, gastavão•o com a apresentações de 
w requerimenLOs. Mas o que oos importa muiw·é· o ·exame 

O Sn. D. n!ANOEL: -E' boa forja porque ha dinheiro do estado actual, que traz a SS. EEx.s.tã.o desass9cegadós •...• 
da policia. O Sn. D.li'IAríOEL:- Todos estão cabisbaixos. ('Riso.) 
. 0 SR. SlLVEinÁ DA. MorT.-\:- E tudo isto vem a pro· 0 Sn. SOUZA. fRANCO :-.... tão desconfiados dá situação 
posilo na discussão do orçamento da justiça! . que não se lemorão de que uma tal ou qual àgitação 

O Sn. Soou. FRANCO:- De certo, porque ne\le se trata. de cspi1 i to publico que ha não quer dizer senãe a forma-
; das despczas com a polícia c scgurauçu publica.... ç:1o de no;·os partidos, a união das opiniees cm um ponto J o &.~t: D. MANOÍl.L: _Apoiado. que é o maí~ ~rave da actualidade. SS. E Exs., não conten:. 

_,.. tcs com esse· excitamento da opinião soiJre unia materia 
-~ O Sn. Soru. FRANCO:- .... e eu estou examinando importante, de immediàta utilidade, querem excita-la 
""! quaes as vantagens que se tira da d.espeza.com a segurança ainda a outros respeitos, rc-suscitando partidos extinctQS 

.11 publica de todo o imperio.... ou amortecidos. ~ -
I O SR. D. n!ÚIOEt : - Apoiadissimo. nfuito ·bem. Senhores, os partidos antigos. devem fícar.na historia 

O Sn. SouzA FnAN.CO: - .... para ver se.é sufficientc com as suas glonas e louvores, ou seus erros. e censuras. 
a ·verba ou se .é nccessario augmenta-Jn, e p::~ra tambem de· Hoje a questão impo•tante é a questão financeira, ~m torno 
monstra r que esta despeza avultada será inefficaz e mui to da qual se tee'~> reunido pessoas de todos os partidos; e 
diminuta para o cfi'dto de comp1·imir a população inteira esta q.uestão é sem duvi~a alguma a qu.e sómente hoje 
1lo paiz em suas demon;trações paciucas contra uma me- póJe discriminar as opiniõr.s, dividir os individuas e os 
di da do mais fatal alcance, contra .um ministerío 0 mais. grupos, e com a vanta"'em de que .não só 6, questão da 
Ílnpopular de que ha noticia em nossa ·historia. · (,)ccasião, qile é a qu..e d~vc predominar nos.paiz.es consti-

O Sn. D. l'IIANOEL: -1\luito bem. tucionacs a todas e quaesquer questões de. pcssoaa, como 
que tem a gmnde vantagem de fazer esquecer os antigos 
odios, de tornar impossíveis ~s lutas do passado.~· O SR. SouzA FRANCO:- ... c não continuarei se V. Ex. 

entender que não tenho o direito de examinar como são 
empregarias as som mas com a repartição du justiça quando 
os Srs. ministros deixão ver que a segurança publica pre· 
·éisa de grandl.!s cautelas, ou os seus temores isto lhes 
faz crer. 

O SR. D. MANOEl.:- A tençfio .é desviar a V. Ex. do 
seu proposito •. 

E' assim mais um erro dos Srs. ministros, que, desconfia
dos do presente e {:uturo e nrio podendo mais dominar a 
opinião que lhes escapou, tentãofazer resusc.itar partidos 
h1storícos que hoje não tcrião significação alguma. 

0 SR. C,\.NDIDO BORGES·:- Agora .é o pàrtido bancaria 
que tem justificação. 

• l' O Sn. SfLVBinA DA MOTTA:- Seria :Lom aprofundar 
bem cm que o governo gasta o dinheiro da policia • 

· o Sn.. SouzA FnANCo :-Eu direi que agora a luta é 
entre üquelles homens que entendem que a's' questões fi. 
nanceirus devem ser tratadas no sent1do do desenvolvi
mento das riquezas publicas, do engrandeCimento do pai1, 
e os que as tratlio no sentido de manter influencias derro· 

.. 

., 

: 

O Sn •. SouZA FnANCO;- Perdóe me; é uma questão 
importante, c para a qual invoco o auxílio de V. Ex., por
tlue ha de estar bem informado. Se V. Ex. quer me ajudar •.. 

0 SI\, S.rL V EIRA D,\. MOTTA:- Nilo tenho nada com 
isso. 

O SR. SouzA FRANCO:- ••• a indagar como se gastão 
hoje os dinheiros das verbas secretas. 

0 Sn. SlL VEIRA DA MOITA:- Como se gasta vão no 
tempo do ministcrio anterior .. 

· O SR. Souu. FRANCO: -V. Ex. sabe que o modo por 
que se gasta v a ha um, dous ou tres annos não pó de interes
sar tanto como o modo por que agora se gastn, nem in 
-lluir so1l'.D a situar.fio. 

cadas por seus preprios cnos. (Apoiadós.) · 
O SR. D. ~lANOllL.: -Apoiado. . 
o SR. SouzA FRANCO :~A luta é lambem daqu.elres 

que entendem qu~ o paiz deve ser governado por mi
nistros responsavcli ••.. 

' ' o Sn. D. nfANOEL : -Apoiado. 

o sn. SouZA FRANCO:- ..... e que possão respcmder 
moral e legalmente por seus actos, e não por ministros do· 
minados por comm1ssão c~tra-consdho. 

o Sn. DARÁ o DE Qu ARAUl~f:-E' preciso cJtplicar-se. 
16 
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I 

O Sn. D. ~fANOEL:- Não comprehenJe; hei de expli~ 
car isso quando falia!'. , . 

O Sn. Souu fRANCO :-E ag9ra, nproveitando o a par' c 
do nobre senador, accrescentarei que a luta é ctme aquel· 
lcs que entendem q•.c, quando o paiz se elevou ao grao de 
pmsperidadc a· que chegou com um thesouro repleto c 
grandes saldos, devem ser uem consideradas, bem medita
da_s as suas despezas, para que os dinheiros puuli1 os não 
SPJ10 estragados .... 

/ ' OSn. D. nL\.NOEL:-Apoiado. 
· O Sn. Souu fRA~Co: - ••• como se confessa que estão 
sendo, a p~nlo de não existirem, ·ou. dizer s.e que não 
e1istem mats saldos. S<!nlJOres, eu vejo, porem, que lw 
como que intcn'(âo <.le me fazer sahit· d~s questões que 
devo tratar. 

O Sa. D. niANOEL:- Não conseguem, não .... 
O Sn. Souz.~ FRANCO: - Eu estou tratando do or1;a· 

mcntu da jubtiça e emprego dos· dinheiros g'a~t?s com 
uma de suas Vt:rbas, a da policia e segurança pu!JlLca. 

O SR. SILVEIRA D.\ l\Ioru :-E eu estou fazendo-lhe o 
gosto. V. Ex. gosta mais das questões bancarias; por isto 
o estou chamando para ellas. 

0 Sn. PRESIDENTE:- Eu peço ao Sr: senador qut• 
deixe que o orador se cinja :i materia em discussão. 

O SR. SouZA FRA~co:- E' que eu, quer~nJo, Sr: pr~si 
dente tratar sómcnle da despeza da reparução da JUSLIÇ:J 
e d.1 ;epârtiç<io da policia, alguns dos uoLres senadores nw 
estáo desvtando; e peço a V. Ex. que. t(•nha .alguma tolt: 
rancia para. comigo, porque não é posstvd dei~ar Je dar. 
resposta a ~lguns apartes, de dar algumas cxphcaçóes que 
me estão pedinuo. 

/ O Sll. D. l'tfANOEL dá um aparte. 
. ~ Sn. Souu. FRANCO: -Sr. pr~siJentc, no orç_ame;'lto 

d..t JUsti~a o § 1" trata das secrdan~s di! es~ado. Eu diSS<· 
que se ta fazendo uma Jespeza mu1to const~era\·el, e nãu 
llz ~ai? que repeti_r ? que havia dit~ o actual Sr. ministr~ 
da JUStiça. Vou rdem as suas propnas palavras, e voltarei 
depois á_policia e seg~runça puolica, porque tenh.o ainJu 
da exanunar o rel~~ono ne::,t_e ponto; e nao yolt? a. qu~s
tão agora porque Ja c0mece1 com a secn.:tana : trt:t assun 
continuando com este paragrapho: 

O Sr. miuistro, tratando da rel'o1·ma da secretaria, disse· 
c A. autorisaçilo dada pdo poJer legi~lati v o ao governo 
pata reformar a secrttaria dll estado dos nego cios da jus 
tiça foi realisada pelo decreto n. 2350 Je 5 de fevereiro 
passado, que se manJou executar em H do mesmo mez. 

• Sem querer attenuar o ex~esso Je despe:::.u que se fe-:. com 
a ~efor.ma •••• • 

Eis ahi, pois, que S. Ex. o Sr. uarilo de llf ~rit~~a nem ao 
menos quer atll.:nuar, e por tauto menos JUStthcar o ex 
ctsso Ja despeza. 

A despeza com as sccret:~rias de estado augmentou: se 
comideravelmente; a d;1 justiçn, que gastava 32:200~, ID· 
cluidos os addidos, e com o cxpedientu 63 a 69:000$, pas
sou a 210:00(1~' que é o que se pe,le ag~ra no orçamento 
para o anno cle 1860 a 18t>1. S. Ex. contmuou, pots, o ex
cesso da despeza que havia dito que nem queria ou podia 
lltlenu1r. E' nútavd no ministerio actual que elte censure 
seus anttcessores e censure até a si proprio; dizer que até 
nem quer altenuar o excesso de despeza é fazer gravJ cen
sura á rd'orma feita pelo seu antecc~sor. 
. Eu o que julgo uever dizer a respeito da secretaria da 
justiÇa é que pelo menos agora? pessoal da rcfo_rma vai_se 
mostr..tudu superior ás ncccssJd .. dcs Jo serviço, assun 
como a Jespe.:a vai a!éUI das forças do thcsouro puLlic~. 
Eu C()mprchcnJia, por exemplo, r1ue o ho~uen~ Ja capaCI· 
Jadr, da activiJadt: do Sr. cx-milli~Lro Ja J usltça, pod~sse 
JJ.r.emprego ao pe:>so:d 11ue creou; mas eu, que. altá.> laço 
ju~>tiça ás luzes do Sr. ministro actual, não acrcdtto na sua 
aclivtdaJe co.uo c:~paz r e Jar qu~ lazer a tão granue nu· 
lllct:o. de empi'tgaJos, que, eslouwlur!lladu, não o tecm 
~UtbCtelllC. 

O Sn. D. MANOEL:- E' vcrd~Jc: diz se rruc nao tccm 
h::sl;tulc em ~J_ue se occupcm. 

O Sn. Souu fiU ;;co :- ~u disse que os noLrcs tni• 
ni~>tros ccnsur à o ~eus antecessor e~ e até a si proprios. Üll'" 
çamos o que Jiz o Sr. ministro do ÍUlperios. No seu uis~ 
curso de lu de jullJO procu· a j ustiticar o seu procedimento 
com o Jo seu c0llega minibtro da j uoti~a; que mostnl ltr 
nomeado maior numero de empreg~dos para 1 epartil;.10 
que tem menor numero ue sec~tões, do que conclue qu~ 
muito menor servi"o. Assim tratào os .::lrs. ministros actuacs 
não só os seus antecessores do 6abiuete de. 4. Je ínaio, 
como que os ~cus collegas do gauwete de 12 de dezerr1bro, 
a quem o Sr. minittro du impcrio auriuue grave desperd). 
cio en1 tempo em que a maiur ecooomi.t é indispeosavél, 

.Fallando depois na sua secretaria, S E". diz: • qu'c 
boje estava reconhecido que o nume10 dos erop•egà. 
dos não era sufiiciente • , e que os trauulhos erão deix~. 
dos à margem e cm atraso, sendo diílh:it· hoje 'mesmo 
pó-los em dia. S. Ex. elevou o numero dos etnpregados 
d~ 21 a 55, e diz aiuJa que os trab.,Jhos nüo estão em di'a 
e que nunca Ctitiverão! De fórma que S. Ex.., depois du 
sete mezes Je ministerio e tendo mais que duplicado :o 
numero de empregados elft:ctivos, não os ;.eha aimla suf~
cientes ll de novo como que nos ameaça com alguma nov'n 
fornada _de emprega~ os para porem em dia os trabalhos da 
secrctaru do rmper10! · . · 

O Sn. D. ~L\l'iOEL:-Elle trabalha muito, coit,.do! 
O Sll. Souu FRANCO:- Ha uma outra questão que 

não é senão a_rt~producçáo do que se disse na occasião da 
discussão Jo e>rçamento Jo imperio. (Diriymdo-se ao Sr; 11Ji· 
ntstro da justiça.) V. Ex. está hoje mandunJo· pagar as som
mas nccrescid:~s com a reforma da seeretana da justi~a, 
dcspcza que já se fez : como é que hoje que.se procura 
reunir no orçamento todas as despezas de creditos es
pcciaes não entra essa do augmcoto com a secretaria da 
JUStiça l que ·é tiO saoiJ;,t? 

O SR; D. l\!1NOEL:- E' verdade • 
O Sn. SouzA FR.\.l'ICO :-O que teremos é n contioúa

ção UOS Crt:dttOS que se aurirão até agora por ne~essiJaJt', 
por suem imprevi~tas ou náo. se poderein cillcular; dtJ 
hera em diant<>, porque coll\ém ao miJú,tcrio não pôr em 
questão a n forma das ~ecre.tarias, com que o senado nãp 
se póJe co_nformar. Eu peço a S. Ex. que ~e prenuncie a 
estll respetlo muttu d;;ramcnte, que nos d·1ga se entenJe 
que se não deve fazer a Jc~peza com a rtforma Je secreta
rias de estoJo, ou se entende que não se deve autorisar 
nalciJo orça.ucnto, deix.anJo ao ministcrio a liberdade de 
auri1· credito para uma despeza eonhtcída e a vahada quan-
do a lei se discutiu. · · 

o Sn. o. l'tiANOEL:- o Sr. ministro da justiça vai 
manJa1' uma emendn, a qual Jeve ser combatida ptlo Sr. 
Silveira da Motta. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA:- V. Ex. é a favor da 
emenda? 

O SR. D. MANOEL: --Não; ·sou contra. 
O SR. SILYElltA D.\ lioru :. -Então estou mais ani-/ 

maJ.o. 

O Su. SouzA PRAtiCO : -- Tribunal supremo d~: justiça 
e just'ça de prime1ra irtstancia. S. Ex., fallando a res
peito da ncccssidaJe de elevar se os ven~irnentos dos m~· 
gistr.,.Jos, disse: • <{UC se não podia e~eyar ~sses vc~ci
mentos, porque qualquer augmento scrHl mutto coostde· 
ravcl. • Eu não sei se é esta uma razãO sufficier.te, desde 
'Jue S. Ex.. entende que os magibtrados .estão mal pag~s i 
desde que S. Ex. entende que o scrv1ço padet:e mu1to 
com magistrados m:tlretrib ui dos. DesJe que S. Ex. fld • 
mitte que é muito importaote o serviço que presta a ma
"ist1':1tura, não póJe Jcixat' de convir que <.lia deve' ser 
~em paga. · . 

O Sn. D. MA:SOEL-Os magistrados não querem ser bem 
pagos, 'lucrem tier pagos reg ulanne·nte. 

o· S:t. Souu FIU:SCO :-...... As ouscl'\'ações SO~I'C o 
avultado Ja uespeza Jeverião ter occorrido a SS. EEx~. por 
occasiào das reformas das secretarias. (A poiadus.) SS. E Exs. 
,lereriao ter liwitndo os augmcntoF, que fuziãc>, para podct' 
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attcnJcr (!e algutn\1 maneira á mogistratura Jo puiz. • E' N<'io direi que SS. E Ex .. assim n~o pensão; mas que pelo 
;1witunumeros 1 •; ~ um f..clo; o nosso paiz ~ tall'ez aquellé n.wnos penstio o contrar.10 do q~c estâ.gcrttltnen~e admit· 
cm que ha maior numero uc magistral.h)$1 potqutl temos ttJ.o e serve de L~s~ .á Juec.çtio hnancetra uos p:mcs mais 
i7 men1bros no SUf remo tribuna\ de justiça, 68 u.uelação, adw~tllUtlS cm ClVlltsaç:!.o. Qual é, porém, o alcance da 
11 no trii.JUnal do com!m!rcio, 178 ,juiz.es uc direito, 5 juiz~s me~u.la do governo so!Jrc as ,rendas publicas, sobre os 
cspcciaes de commercw, 3 dos fe1tt1S ua fazenda, 3 audt- mc10s de q!le o thcsour~ prcctsa para fazer os pa"amen
LO•-CS e 3l8 juizes muuicinaes; ao toJo, 609 mugi~traúos, t?saos n.wg1~t1·ados e ma1semprega.dos publicas Ja

0 
repar

ou GSO conttmdo 21 ehd'cs de policia; numero conside· _tlção.daJustiça, de que tratamos'/ 
ra1·cl c qui! revela vicio de org:misação. Vep~uos a que. se propõe o gabinete com sua medida 

Agor~, antes Ju continuar, cu peço permissão para dizer bancar~ a que se <hscutc. Propõe-se a restrini:)ir as emissões 
que eoll s dados sjo t1rauo.s dos.anncxos 4os rt:lalo~ios ante- banc~nas a um ponto que, no seu .entender, faça subir 0 
rio1 cs, du de 1858 ; e e1s alu um dos tuconvcmentes de caro ln o e conservar o ouro no patz para dar em troco á3 
S. Ex. não ter puLlícado em tempo os ano!'xos úo seu notas dos mesmos Lances. 
rel~tOl io JeHe anno. A conclusão a tirar-se seria qlic Pal'a conseguir o resulta, r o Ul suuida do cambio e .im-
durante os sete mczes que SS. EExs. estão no ministcrio portaçilo Jo ouro, cm que os bancos troquem suas nola!! 
nada se tem feito de importante: se alguma cousas c tivesse o govemo propõe a rest1·ic,;ao tias emissões a que exist~ 
fcito,Llevia constar dús annexos ; e se nada traráó de novo, nos tres mezcs de março, ou abril a junho, c com .esta. 
de solle '1uc os anteriores supprão o deste annt,, para que restricção tinge elle esperar que dentro cm tres-annos () 
os tnltuJar puulicar? part1 qutl estar fazendo a enorme paiz regorgite Je ouro e possãu os Lancos ter o sufficiente 
dcspCza L} ue trazem es muitos annexos ao relator i o, se dl!!s par a a rc~ lizaç.:lo cm ouro. Crc:o que SS. E Exs. s~o os .pri. 
nlío conte em nada dt: novo que não tenha sabido nos do meiros a du viJarcm da eaicacia da medida, e vou mostrar 
auno passado? a razão : começa~uo por duvidar que o ministcrio tenha 

"· Ex.. vem. com a desculpa :-A typogra phia está dema- cmpc.nho na real1zaçào em ouro, cite que conhecendo .SCL' 
si:..Jamcntc o~cupaua, que não sati~f~z e nem póde sei' o ma10r obstaculo a conserva i:iO da avultatla.somrila em 
cx~cta: • . . notas Jo ~hesou~o, nem se dispõe a to~ar providcnci~s 

S. Ex. entende, portanto, que e forçldo a uetxar os ma- e antes vat autonsar a cessação da amortização. 
gi:;tro.Jus sem melhorament.) nos seus vcnci•r coto~, o que é Se as emissões existentes s:lo rc·gulares e pCiuem servir 
m~is um~ conliss~o do. e~tadu desgraçado d? theso~ro pu- , de typo para as futura~, o. camuio .devia esta~j· á elevado, 
IJ!tco fc.1ta ptlo S1·. n11rilst~o. Q~~ndo S. Ex., magtstrado, e ~e~te caso n;'lo tcna siJ_o prec1sa 3 meJ: a que. SS. 
Jtz que o thesouro nãe esta hal.nlllado para esses aurrmen- . EExs. prop6em: logo, as emissões actuaes silo excesstvas, 
tos, é porque se convence que elle está em circu~stan- 1 porque só .assim é que deve ser neces~aria a.mediúa legis
cias taes que n~o pódc pagar, como .deve, servi~os tão im-llativa, e o !lue SS. E Exs. teem em vi~t~ é acabar com. esta 
p01 tantes l Rcptto, por~m, que t!evta ter pensaJo antes ue mesma e~Issilo actual, que na Eu a optmão causa QS emba.-
~ôr cm execução as reformas, porque essas poderião sof- -ra9os da wcul.ação. . . . . . 
lrer ~lguma demora e não ser tao dispendiosas, para que os . falvez me <llgão que, como as enmsõe? são sempre ava
magtst.ra~os fOSSCfll lambem attendidos. haJas. em relação á.proJucc;ao Ul OCCaSJ:lO e em relação á 

Pcd!ret agora hcença a S. Ex. para lhe observar que, se qu~nlluaue eu quahJade das transa~çõe~, deve esperar-se 
S~. EEx. aehão que o estado do thcsouro é tal que não qut>, melhorai:la a producção e ammat!as as transacções, 
pode S<lt:sf..tzer aos serviços da. magistratura do pa1z, sa- possa !upportar-se a. emissão, (ôj_Ue hoje é cxceEsiva. . 
Lcm tamuem que a honradez é ama uas qualiJ:~Jes essen- Eu lembro, porém, a S. Ex. que o anno financeiro de H 58 
~iaes IH~ magibtrauo, e qu~ as necessidades (stm que .nisso a '1.859, _que ~caba de !indar, é um dos annos prosper~s do 
faça. üliensa a algul:m) poJem força-los a dcpendencms, a. p:nz .quanto a sua exportação pelo que rcspe1ta ao Rto de 
prallc:u·. ac.tos não pcr~nittidos i póuem mesmo lever a~- Ju~.(·no. S. E:<. sabe que se expor~ou 2,og2,353 saccas de 
~um ma1s. lraco a se Jetxar corromper, 0 que tuJo é ma1s cu!c, no valor de perto i.! e 50,000:00(·~, e mars 5 a G,OOO:.ooog 
wconven11:nte do t]ue a demora no au"mento do pessoal cm metae~, além de t:tl.·ez cer€a Je 10,000:000~ em diVCI"
das st:cn:t::u'ii.ts de estado. " sos outros generos, sommando toJa a exportação de 65 a 

V. Ex. comprehcnde que os magi6traJos devem ser bem 6?,0.00:000a; o qu~ constitue exportação muito regular; e~ 
~agos, para ![Ue teuhão a indep('nJcncia nccc:ssaria {ts altas du·et mesmo, cons1~e~av~l. 
Iunc :õcs do seu cargo, porque são cllcs os verdadeiros Se a produc(;ão d1m1.nu1r .e a exportação lambem, ~qu-e 
garantes Ja seguran~a puulicl e da prop1·iedade, asscgu deve ser o. resultado mfalh vel da rcstncçfio. do credito, a 
rando a. cadl lldl o que~ seu; c quando 0 individuo tem co~se~~encta ha ~e .ser que .es~a mes~a Clrc~!a~ão que 
a segurança de que o t'mcto do seu trabalho não lh .será hoje c nua por cxcess1va o scra ameia mais n~ futuro; .e eu 
amuc~Ju elle o faz mais animado c nisso rranha 0 intli- concluo crue a es~erança que o governo· da de conser
viJu·J e o paiz t:u~l:Jem. (..1 poiado/) · 0 v:tr aos· bancos a actual circulação é ~l!usoria, . c que elle 

Senhor·ts, uni1·ei esta a outras perguntas que tenho a v~sa acabar com todos os .bancos de Circulação, e não du.~ 
fazer; Dontlc viráõ os meios para satisfazer essas des· VIdo tambcm.q~e premclllta. acabar com o Banco do Bras1i 
pezas puulicas? VV. EEx.s., en~ togar de manterem a agri- para.~ s~bs'ILUIL' po~ al~u~1 IJ:mco Je sua nova crea.çã.o 
cultul'll, vão desanima-la com 0 seu projecto bancaria, pois e SUJCILO a !utella, cuJa reJeição trouxe ao Banco do Brasil 
que yv. E Exs. não póJem ne"'ar que 0 projecto b. ncario a ~onuemnaçã0 que .sobre elle pesa. 
rcst~mge o credito, aniquila ~s bancos existentes, e não fambc~ não se ttrc argument? cm favor da conserva
·duvido dizer que 0 proprio Banco do Brasil, e a agri- ção da cnus:_ão nas som~a~ e~ ctrculaçi'io, supponJo que 
culturl sc1 a a que mais solft·a com estas restric(iõcs. · as tran~acçoc~ tccm d1.m111U1do: . a exportaçD.o do a.nnc-, 

0 5 
. . . 

1 
como dtsse, fo1 para o PLLo de Jaowo, de que temos- co· 

ll. D. ni.\.:-iOEL: - Sem duvida . nhccimen!o, a.vultad:~, c lambem a. importação, que se 
O SI~. Souz.~ FRANCO:- Ora, se o proj~cto restring~ deve suppór niío ler Jiminuido pelo facto da ren·1a tla 

o creJ1to, l't stnnge tambem o uso dos c:~p:taes, um dos alfanllega da. córl<', que de 16,69 ~: 000$ em 1856 a 1857, Úl.l 
;elementos tle prot!uc,(fto, e n:ío só a desanima com reduc- 16,2~9:000~ cm'1b57 a 1858, só mente desceu em 1853 a 1850 
çào ~as rendas puulicas precis:ls para slltisfazct· as de~pezas a U,6H:0003, provinJo a dilfercn~a, nlo !h dimínuiç:1(l 
P!-Ibhcas, para pngar o exercito, os cmpre~ados, os que da importaçl\o ou despachos, porém da grande r.eJuc~:lo 
vtvcm d<ss rendas do es'ado, como que encarece por um nosJircitos; estes facto~, digo, mostriío a cxistcncia Je 
lat!o os oujcctos de consumo geral e por outro lado, tor- uma som ma de transacções tal (1ue não piÍJe ser ex~cJiJa 
nanJo cada vez mais Jiminuta a pro,[u~çflo para a ex- nos nnnos futurM, reduzidos os descontos com as rcs
portnçán, :lf,tsta·nos cuJa vez mais da re:dizuç:io dos hi- tricçõcs ao credito; c cnl:lo a. cmiss:1o de hoje continuad 
ll~ctes uanca!Íos cm OUIO, que o ministerio Hgura ter em a ser tida por exces~iva c será rcJuzidl a. nenhuma. 
mta. Ül'll, o senado sabe que bancos sem emissão não se 

~íg:lo SS. E Exs. a seus amigos embora que os bunc?s Jc mantecm em paizcs cm que capitacs escassos n.'lo lhes for~ 
euJ;ssao n<io valem na1la; que 0 credito njo crua cnr1tae~, ncccm grandes depositas; g como n:lo será ossim se mes
ncm o c~cdito b:wcario f~vorecc os tr:1balhos imlu~trincs... mo da lnglatcrr:t o pcnsl Gilb:~.rl quonJo, c~crcvl'nJo so-
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bre as limitações do bill de 18H, diz cm sua obra Logic cosd.:> estado toJo, em num :ro Je. 300,·inhão :)0 pl'Íodipio 
of banking? .publicada ~ioda este a~no, ú pags. 24.6 e 247, do anno corl'~nte cm suas ca1·~e1ras 200,577,198 dol!ar~ 
• que o elle~to das restnc~ões da emrssão rcduud[to cm pre- e a cidade so de N~w-Yol'k t10!1a a grande S()mma ·d~l 
ju~zo .dos dcscontos1 que se tornà~ m.ais caros c qt!le a 129,~68,92:~ tloU:us,, 1guat a ce~ca de 260,000:000S, ~Üc 
amq~ll~ção da enussào u·az a ar11qudação dos La ocos é ma.1s do que o tr1plo da ca~·te~1·a dos bancos do l).i~ uc 
provmcJaes. • Isto é que quer o Sr. ministro da Lzcnda. Jane·,ro, que supprem a provmcta toda. . '' · 

E assim fazendo privilo os Ses. ministros a córte e as E' preciso l'aze1' ainda uma Jil1'ei'çoça; c é que cm N'~\v. 
provi_ncias das vanta,gens, que ~razem os La~cos, já reco- York, Londres, Pa1·is, etc., ba J9m.c.los Lancos mUito di. 
nheCldas até pelo pa1 da sc1encra, Adams Sm1tlí, na sua ao- uheiro, e, por conseqtJCncia, crn propo1'çilo muito mais Jcs"; 
tiga obra Riqueza das nações. Ellc dizia ter ouvido repetir contos, de sorte que póJe dizei"Se que a cidad~ de New. 
que o commercio da cid:Jde Je Glascow dobrou em 15 ao- York usade credito cm r:~zão quadrupla ou quiotupl~ do 
nos desde a installação dos bimcos, e que o comme1cio da Rio deJ;~~~iro: E porventu:a h~ alli a propagandd fát~J 
Escossia teve augmento de mais do quadruplo desde a que o mm1steno e seus amtgos luzem contra o credito.'ê 
creação .dos baocos.de cmis~ão1,prosperidade para que elle l.Jancos? . 
não duv1da que mUltO COntnburssem OS bancos. ~~ tamJ~cm erro ,:~ffirma r que O crctl ÍtO era m~i~o 

'Os actuaes Srs. ministros querem acabar com 0s bancos ma1s restncto anteriOrmente, quando os bancos tinh~ó 
de emissão a prete;(to de fortalecimento do meio circu- uma carteira de 23;000:000~ ou quando n~o havia 
lante; e, descoroçoando assim o desenvolvimento em que bancos: se lo h!1 para as in~lustrias e~ geral, porém n~o 
marcha vamos, onde irão elles buscar os meios para pagar para o commcrcro. O que se lez nos ultrmos annos foi-con·. 
as despezas puLlicas, e o Sr. ministro da j•1stiça para satis- centrar o credito principalmente nos Lancos, diminuindo d~ 
iazer as que elle reconhece se terem augmentado na re- l'ornecid:) pelos particulares. ' · · 
partição a seu cargo? Anteriormente as m·:rcadol'ias que· vinhão do éstran:: 
' Não posso, jã que tratei desta materia, deixar de citar geiro crão vendidas a eredilo e por muito tempo, coni o 

ao' nobre senador o que se passa nos Estados· Unidos. o que o commcrcio do pniz .tinha ~~:ii ores. prazps, ou pot 
anno ~p~ssado o Sr. ministr~ da fazenda lez grande alarde o.utros tern~os gozava r.le ma10~ creJrto. HoJe, pelo contra:;:.; 
àa·opmrão do g?verno amen~ano, que em ultima recurso no, o cred1to está mu1to rcstrr<:L<?, porque nã.o se compra; 
lernlir~va. a exttncção da etmss.ão, que traria a extincção senão com menores prazos e asstgnatura de l!tulos .oti-do-' 
da ma10na dos bancos. q que frzcrão, porém, os homens cumentos de divida. A vantagem da actualidade está em 
·prat~cos dos E~tados-Umd.Js, nilo obstante a opinião do que o credi~o ·e~tendeu se. às di~ersas industrias e em que: 
P.restdente Buchanan? Apezar de que em verdade este paiz o uso dos trtulos regular1sa mats as transacções ,c,babilita: 
tt~esse passado nos fins do ao no de 1857 por uma gr~vc os que os possuem a obter .fundos soL sua garantia. . ·.~" 
cnse e grandes catastrophes e perdas, tendo suspendtdo E quando se procura avaliar a importação e a exporta-
os pagamentos todos os seus bancos> ainda assim estes es ç~o e as suas forças respectivas não se .deve perder Jt.J vista 
tão hoje augm~ntados cm num~ro, em capitaes, cm des- que hoje uma parte dos lucros da exportação caoc a; iro
contos, em emissões e cm dcposttos. portad.pres nacionaes_,. e reverte. cm hcnel!cio do pniz, por 

O CQmmcrcio il!ustrado dos Estados- Unidos e seus finan que a tmp)rtação é Jctta a crcd;to deste, 1st o é com o cré
:cciros habeis c praticas, nem porque os bancos concorres- dito das associações bancarias. 
sem para a gri\ve crise de 1857, ou não \h e podes em dar S. Ex., pois, deve reccnhccer que alterar de clwlre a;; 
l'Cmedio, dei~ár~o ?e continuar a aproveitar as grandes circumstancias actuaes, forçnodo a rcducçlto dos creJitG>s. 
vantagens da wslitutção. A t~be!la que vou ler deve enver· bem ou m;ll fundados, .hem ou nwl distribuidos, l1a de 
gonhitr os nossos financeiros liliputianos. (Lê.) • Em 185G acarretar sérias catastrophes, perante as qunes o ministcrio 
haviãó nos Est:1dos- Unidos 1,308 bancos de emissão; su- .deve recuar, salvo se SS. EExs. admittem .com o Sr. minis
hirão a 1,h.16 em 1857, a 1, i 22 cm 185S, e em princípios · tro da guerra que a prnç 1 do Rio de Janeiro esta qunsi 
<.!e ~859 t~nha-se elevat!0 o numero a 1 ,t~76. 0 cap1tal ban· toda estragada, merece solTrer os resultados dos erro~ que. 
ermo subtu de 31.3,874.,272 do!Jars, e e tu '1856 a /~O!, 97G,2Hl se lhe <'ttril.Juem. · 
dollars, ou cerca de 800,000:000S; os dcposiLOs, que forão · O Sn. ThLtNOEL FELIZARDO (rnfnistro da guerra):
.a principal causa dos emuaraços,elevúr:lo·sede212,000 000 Nunco 'me ouviu isto. 
J.e dollars ~259.,000,000; a ct:nissão,que era de 195,000,000, 
trnba subido a 2·H, c, desctda a 155 durante a crise, já . O SR. SouzA p rue; c o : - Y. Ex. dizia o anno pass.:ldo 
chegou de novo ~a 193,000,000, c vai subindo toJos os que a crise não trouxera o m:~l, porque Cbte existiu.... · 
dias~ Os descontos c emprestimos, que de 6M,OOO 000 ti- O Sn. M.iNI)EL FELIZARDO:- Era a manisfcstaÇão do 
nhão descido depois da crise a 583, já se e!e~{tr:1o a mal. · · 
t.i57,000,000, de dollaJ's ou a perto de 1,3'14,000:000S. • 0 SR. D. ~JANOE[. dá um :~parte. 

At! as emissves sobre apolices da di ~ida publica dei gene 
rodas dos nossos novos bancos vão suhmdo, e de 59,000,000 O Sa.. 1\-I~:VOI!L FliLPARPO:- Que culpa tenho cu que 
dcdollarselevárão-sc a 63,000,000 ou 135,000:0008. . V. E.x. entenda assill/! · . 
· .. Assim é que este povo essencialmente progressista nas O SR. SouzA fnANCO : -E' deficiencia da nossa intel
industrias. em vez de recuar, avançou na senda do pro· Jigencia. V. Ex. entendia e entende como militar que é, 
grcsso c da civilisaçã.o c augmenta o numero dos bancos bem que nem todos os militares são tão duros, porque a 
augmenta a circulação uant:aria, e assim mantém css~ coragem se acha sempre unida com a gencrosi,.hHle, enler.d~, 
gt·ande prosperidade de que não ha exemplo no n.)vo c digo, que estando existente o mal, que apenas se manifl!sta 
velho mundo. com as crises, o governo deve entregar cada um ú sua 

Dizem os amigos de S. Ex. que temos usado excessiva- sorte, e que quebre e se arruinc quem estiver ne~sc caso. 
mente tio m·edilo no paiz: examinemos. Creio que se diz O que ha de novo agora .é qur. o llageUo d.:t crise n<1o nos 
que a ca1teira bancaria hoje tem 90,000:000S; e, campa- visitou, mas que o mioisterio O'Suppre e suL~titue i c que 
r<tndo com a de 1853, que se diz que era de 2S,OOO:OOOa, s J suas medidas passarem, reduzindo o credito e a circu
conc!ue-sc que ha actualmente uso excessivo do credito, ação, acarretará~ a liquidação dos bancos; e provocaníõ 
que é preciso reduzir. numerosas la!lencws (apoiados) no commerc10 e a perda de 

Não tenho, porém, por exacta a avaliação da carteira muitos estabelecimentos de lavoura e mais industrias, que 
actu~l dos bancos do Rio de Janeiro. O Banco do Brasil terão de ser sujeitos ú execnçilo gemi dos devedores pelas 
tinha cm 30 de junho 27,966:1338; o Banco Rural administr:JçOcs e agencias dos seus credores fallidos. 
2S,196:000$; o Banco Agrícola 7,803:000~; o Banco Maua SJ houverem quebras numerosas, como tu,io induz a 
1.3,603:000~: total, 72,570:ooog. Se accrcscentar-se a c::tr- crer, se passar a medida hàricaria, ou se demorar peudcnte 
teira dos banqueiros particulares, mal chegará a carteh·a esta ameaça, cu perguntarei se V. Ex. tem p1·eparado me
a 80 I 000: oooa j e digo que mal chegará porque OS ban· did:JS que melhor regulem as declaraçõeS daS fallencias, 
queiras particulares descontão em grande parte com os evitem as ~randes dcspezas e f.~eilitcm as liquidações das 
Juudos tomados aos b:mcos de emissão. massas falhdas? V. Ex. sabe as dimculdat!es com que hoje 

QuC'l' saber S. E)J:. os descontos de Ncw· York? Os b~n· ltttilo os commcrciantes~ as grandes dr.~pczns de qualquer 
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j;,llencia c os embaraços .rara a liquída~ão das massas,, de 
sorte que o commcrct?. proc,ur·a cvtta~ quanto pode ;s declarações de fallc,ncw, c nmgucm lw.Je c~ regra re-
uer a abertura ou lha req~erem se~~o depo1s que seus 

2redores teem esgotado os mews de evitar esta declaração. 

que C'•nsistiria na /lbcr!tlra de f .. l!lencias a casas cujos crc
d,)rcs pr·clirão accomodações amiga veis, sobretudo durante 
crises, t.'OJ que estes processos e suas liquidações se Lor•nào 
muito cspinhosr.s? Espero que V. Ex. Jw de ter a bonda
de Je se explicar claramente :teste respeito, para que {ts 
calamidades que o ministerio actual provoca não se junte 
mais esta. (Apoiados.) 

(Apoiados.) · . 
Esta q~cst~o. co::nprehcn~e-se na . do~ t;ibuna~s do 

commercro e J<Jizos commerctaes. de pn me Ira wstancra .: é, 
}lois, ma teria do orçamento da JUStiça. 

~Ias cu disse ainda agora, c sinto que não esteja pre~ 
sente o nobre senador que é presidente do Banco do Brasil, 
que cu queria fazer a S. Ex. uma outra pergunta. Não· 
entro cm detaiiJcs na questão da reclamação da asscmLléa 
ger·al do ban<!o c voto do seu presidente ; direi. tão-só
mente que a dis!incção entre nwndato impcrativo e não 
imperativo não tem Jogar quando se trata dos mandatos 
commcrciaes, que sl!o por sua natureza imperativos. Et1 
entendo que houve almsGl revoltante, permiuão-me a ex
pressão, que é fort(', abuso revoltante na opposição :i que 
a maioria da directoria do banco representasse respeitosa
mente aos poderes do estado, no sentido que a assembléa 
geral dos acdonistas· decidiu, conrra a violaçrio de seus 
direitos pelo prejecto em díscl!ssão na camara dos Srs. de~ 
pulados c seu f~tal alcance. 

o sn. D. 1\IANOEL: - E esqueci-me de fallar nisso. 
G SR. Souu fRANCO :-Nesta perspectiva de cala

midades, tem V. Ex; preparado medidas para melhor re
"ular os processos de fallencias, para obviar as grandes 
dcspczas, para factlitar as liquidações? V. Ex. terá pt·e
parado medidas para remover taes embaraços? 

o SR. D. MANOEL:- Nem pensava nisto. 

o SR. Souu. ~RANCO:-:- Eu digo a V. Ex. qual a serie 
1fe nossas idéas; fracos mm1stros, como eramos os do ga
binete de 4 de maio, e menos babeis que V. Ex. e seus 
coJleaas · nós tínhamos planos e planos assentados. Pro· 
mov:nu~ a conccntràção do c~ed~to nos b~nc?s qu~ se 
d~vião ir estabeleccn;lo pelas pnncrpaes provmcms do tm· 
}3erio, tínhamos e~ VIstas rc~ular melhor a~ transacções .e 
reduzi -las quanto fosse poss1 vel e p1 ogressrvamcnte a ti· 
tulos cscriptos. . . 

Tinhão assim os credores as vantagens de evitar algumas 
dividas duvidosas ou perdidas, e de poderem usar dos 
títulos para desco?to nos ba~cos~ c~~ o. que.runhão de 
novo cm gyro cap1tacs que ahás hc~rrao m~cf1vos. 

Por seu lado o comprador escaparia a muLtas das tenta
Ções de compras super~ ores a seus meios, ob.ter~a .melhores 
condiçocs nas q_ue realizasse, e o comme~Cio ma to.m!'D· 
do mais reaulandade do que tem entre nos. As cscnptu-o • • 
rações ser ião mais cx~ctas, m.ms. pr o_mptos _os pagamentos, 
mais raras as fallenCias, ma1s face1s de hqmdar, de pro-
cessar e Julgar do que agora. . 

Todas estas vantagens des~pparecem com o plano que 
aniquila os oancos e revive a centralisação bancaria, como 
até amigos de V. Ex. fazem public.ar no Jornal do Commer
cio que V. Ex. e seus collegas promovem. Em todo o caso, 
co~o o resultado de todos estes esforços do gabinete será 
a abertura de mu:tas fallcncias, V; Ex. c~tá na obrLação 
de fa1.er saber ao senado quaes as !llcdidas que tem }Wc· 
parado para esta dolorosa occurrencw. 

V. Ex. sabe que em Hamburgo nos dias da grave crise 
do lirn do anno de 1857, quando as fallencias forão mime
rosas, o governo por .n:e!o de leis. a~torisou a f?r!Daçã? 
de commissõcs que dmg1ssem ~s liqUidações a~mtnzstr~ti
vts, evitando o pr·ocesso comph?a?o das ~allencJas; e assim 
a catastroplte pótle ter algum alllVlo. AI h ~rão qu~b:as,n.ão 
provocadas, e entre nós que o são pela me~ r da d? rr.zmstc:,o, 
maior obriaação lhe corre de adoptar providencias que mm c· 
l'Clll a inte~s1dade do mal que está pendente sobl'e o com· 
n1ercio do imperio todo e seus numerosos devedores. 

V. Ex.. sabe que uma associação como o Banco do Brasil 
tira sua pessoa moral do facto da incorporaç:J.o le~al c qr1e 
só p6de r.pparccer em juizo c ante os poderes. do estado 
representada pela pessoa que os estatutos design!io::esta 
pessoa é o seu orgão legal; se esta se nega a rcpres(·ntar em 
nome da associação e do modo porque ella resolve, .a 
priva de um direito. Deste moJo o direito. de P,Cti.ção da 
associação que representa o Banco do Brasll esta viOlado, 
e de um modo indcsculpavel. IInja vista os lumino'sos 
di?cursos proferidos na camara dos ?eputados, onde o Sr. 
mtnistro da fazenda não teve que d1zcr cm resposta. 

0 SR. D. MANOEL: - Coitado! ... Coitado!.~. Que dis
curso tão miscravel ! ... 

0 Sn. SOUZA FRANCO : -S. Ex. nfio teve que dizer, 
ficou vencido; mas eu quero tratar de outro alcance da. 
recusa do Sr. presidente do Banco do n~asil. 

O Sa. D.l'tiANOEL :-Nós responderemos hrcve. 
O SR. SouzA FRANCO: -S. Ex. o Sr. ministro da jus

tiça sabe qu~ o~ mandatos commet:ciaes. são de sua natu
reza imperattvos, c que não o podta de1x.ar de ser a ~cso
lução tomada pela afsembféa geral do Banco do Brasil de 
representar contra a medida bancaria do Sr. ministro da 
fazenda. . 

!\arte da directoria, aceitando a obrigação, _rc~olveu re ... 
presentar e o seu voto venceu por ser da m:uona; porém 
outra pa;te, dirigida pelo Sr. presidente. do banco, votou 
contra, c este, que é o orgão da d1rectona e da ~ssemuléa 
geral.do banco, poz veto á representação. Daqut·s~ segue 
que o direito de petição, q11~ nas corporaçõe; só pode ser. 
exercido cm corpo e por meJO do orgão legal, fo1 ncga~o 
á associnção do Banco do Drasil a pretexto de ser contrarlO 
aos estatutos do banco ! . . · . · .. 

Uma outra questão se prende ainda a esta, que é a seguiu 
te : Y. Ex. saue que no no~so codigo; c?mo. em 8lguns 
dos outros codígos commerc1aes, a fallencza P?de ser de· 
darada a requerimento do fallido ou a requenmen~o dos 
seus credores; e o codígo accrescen~a que ex-ojJlczo pelo 
juiz, quando lhe constar c•Jmo verdadeiro o csta~o de fallen
cia. Alguns tccm entendido que a acç_ão do magistrado para 
declarar fallida uma .casa commcrCial é ampla desde que 
reconhece que clla está fallida. 

Como os mandatos commercraes são ImperatiVOs e ·os· 
directores do b:1nco não tecm o direito de substituir sua 
vontade à da assembléa geral, uma ~ova q~est~o se P?derá.. 
suscitar, que virá ainda mais ~omphca a sttuaçã?• e e. a da 
revogação dos poderes dos directorc.s, que1 seguwdo o Sr. 
presiâentc do banco, .desobedecem ~s ~ectsCics da assem-
bléa ~era! dos acciomstas, seus constltulUtes. . . 

O Sr. minjstro da justiça sabe que pela legts!ação de 
todos os povos os administrad?r~s, .gerentes, d1recto~es 
das socicdilde anonymas são dennssivets ~ von.tade da maiO
ria dos accionistas: esta é tambcm a dtspostção do nosso 
codigo. (O orador pede a legi~lação qe 1850.) . · . 

Eu penso que ha excepções a cs~a faculdade ~o juiz, e 
que, deixada a abertura da fallcncra na genera~tdade ~os 
casos ao fallido ou ao interesse dos credores, so deve m-

' d .. tervir o juiz ex-offlcio, ou cm casos graves e cnm1~~sa 
fraude que exija prompta rcpressno, ou quando ao JUIZ, 
protector dos desvnlidos e dos ausent~s, conste. q':le ~on
tra o interesse destes se fazem arranJos ou dtsl!'lbUtçllo 
dos ~cns p_or .cr-edores presentes, ma\s expe1•tos e sem 
consclencia. 

· No estado cm que est5o as cou~a~ e n_as vias de reac 
çfio cm que V. Ex.. fez entrar o mmzster~o, reac_ção para 
que V. Ex. está talhado, terá o commerc10 do R10 de Ja
ucíro e provincias de soll'rcr mais este J.tleÍO cle CO'::npresst'ío, 

O Sn. D. M.~NOEL dá um aparte. 
0 Sn. SOUZA FRANCO : - Art. 295 do codigo com· 

mercial : (te) , As companhias ou sociedades ~nonymas 
desi"'nadas pelo objecto da em preza a que s~ destmão, se!ll 
firm~ social e administradas por mandatar10s revogavezs, 
socios ou não socios .... • 

Da letra deste artigo vê-se que 4 da esscnci~ das com
panhias ou Lnncos que os seus .d1rcct?rcs seJãO revog:.
vcis, e a''mesma é u doutrina do codrgo portuguez no 
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0 SR. S1L '\'EIRA D.\. MOTTA : --Mas não está no mi. 

nistcrio. 
O Sa. SouZA fRANCO : -Sim! 

art. 615 e do hcspanhol nos arts. 265 e 30í. Os com
mcrcialislas fl'ancczes que o noLt·c ministro da justiça 
p6de consultar, citados por Gouget & Merger, diccionario 
commcrcial, tomo 4°, sociedades anonymas, ns. 199 a 
20.2, sustcnlão todos o direito de rcvog:H~ão do mandato UJI SR. SE:VADOR :. -- Ahi está o caso. 
ou demissão do cargo á vontade dos accionistas, c fazem (lia outros apartes.) 
:t uuica excepção que só mente s~o obrigados os· accio- 0 SR. SouzA. fRANCO :_Eu e~tou discutindo: a rep~rti· 

. nistas a fundamentar os motivos da revogação quando a ç<lo da justiça, que precisa meios para sua dcspeza .. ·,:--. .':. 
designação dos adlllinistradores ou directores é feita no 
contrato social ou estatutos do l,Janco. O S-R. S1LYEIIU DA MoÍ'u.:- Trutando dos Làncos L. 

Sendo esta a doutrina legal c tt·atando-se de represen- @SR. D. MANOEL ~-Que teem a maior intimidade; 
taçâo a que os poderes do estado dariao a importancia 0 SR. SouzA FRANCO: _ Pcrdóe-me; v. Ex. está. yen·.; 
que merecesse, com que mútivo se fl)i assim con:plicar a . . 
questão, sujeitando os directores cm minoria aos riscos do que tratei da magistJtura c não gastei o tempo wutil- · 
de uma demissão? Não sal>c ·acamara dos deputados, não mente, c V. Ex. já me ameaça c como que nos dj~: ~.vc..: 
sa!Je o senado c taml>em o govcJ no qrxe essa uprcscntação jão o que lhe fizemos no passado. • 
está decretada? que está como que feita, t\Jndo a assem· O Sn. D. MANOEL: - Apoiádo. 
hléa geral do banco votado a manil'~stação ou representa- U)l SR. SENADOR: _ Não havia lei de orçamento •... 
<~ão? Para que trazer mais esta complicação â solução jã . 
êm si tão emuaraçosa 'I O Sn. SouzA l1RANCO: - Quan'.o ás suas ,saudades, a 

minha resposta é que estou convencido que sem rcfcrénâa 
O Sa. D. MANOEI.:- Caprichos, caprichos; é o que é. dos directores não se póde ser ministro no Brasil. : .· .. 1 

0 SR. SOUZA FRANCO : - Está patente que sóment.e 0 S D ni A ' d 1\i ó L . d '· 
canrichos e cs[ort~os impotentes cm favor da conscrvat~ào R. • AN'OEL:- pata 0

· as 0 
l a vemos :e .. , 

t: l • ver isso. · ... da· actualid~de, contm o voto do paiz inteiro. 
O Sn. SouzA FRANCO :-Nós procurámos durante o m{: 

O SR. D. MANOEL : -Nós nos havemos de sujeitar aos nisterio de 4 de maio fazel' 0 gr·ande scr·viço ao paiz a(· 
caprichos 1 mostrar que podia o;ganisar-sc um ministei'Ío c o dirigir:; 

O SR; SouzA. FllAXCO: -O; Srs. ministros saltão por muito a contento da grande m~ioria dos Lrasileiros;tlão:· 
tódas as convenicncias pul>licas, e, para terem o prazer d·~ obstante a opposição dos nossos dominadores. lítf.iliz..;.~', 
ser alcunh~dos de homens fortes, pt·ocurão fJzer passar mente vicráo as circumstancias que nos obrigát:ão a reti:.;, 
ms camaras uma lei a qu_c o paiz inteiro se oppõe. rar.nos. · ·· '"':. 
E a alternativaé graYc: ou o ministcrio c seus directores (Cl'lmio se dff~~·cntes ap1rtes.) 
ou o paiz todo ! 

0 Sn.. D. nfANOEL: _Não ha de plSSaJ', 0 Sn. PRESIDENTE:- Attcnção. 
0 SR. DARÃ.O 'de QUARAIIIM: _Vai passando. 0 SR. B.~R10 DE l\IURIT)BA (ministro da justiça) (ao t(l· · 

chyyraplw) :-E' Lom tomar este a parte. ·. . · 
r O Sa. SOUlJl FuANCO :-Lá disse o nol>re senLldOJ' pelo o SR. D. 1\IANOEL: _ Sim, senhor, cu di.sse que_.: nóS· 

l Hio-Grande do Slll vai pa>sando, c de i acto já passou na fazemos um grande serviço ao paiz concorrend:~ ·para_ 
primeira discussão, apczar do Brasil inteiro posto cm uma destruir a olygarchia, os que 0 Sr. visconde de AILuqlier~ 
das conchas da. balança c cm outra os Srs. ministros, que chama--Senhores da terra. · 
apczar da opinião da população tod.l da côrte c província 
d:l Rio de JJneiro, apczar da opiniao dos amigos dJ nobre O SR. Souz.~ FRANCo:- Ainda agora cu proponho-· 
senador c dos ministros, que lhes apuntão para o estado rue a coadjuvar aquelles que se esforcem rnra que admi~. 
da província da B:~hia, c irao dizendo o mesmo das outras nistrcn1 o paiz ministros rcspoosaveis e não commissucs< 
do norte do imperio. extras. · · ·. · · 

_0 SR. BARÃO DE QUARAlllll dá Úm ap rtc. 0 SR. D. M.!NOEL:- Apoiado. 
O Sn. Sou~A. FRANCO: -;-Vai p.1ssando tambetn, apezar O Sa. Souz.t FRANC·) : -A minha posição seria, pois, 

meu, que qmzera poder ev1tar que os nossos Sansões não até apoiar este pobre ministerio que existe na actnalida
monão deLaixo do tcmpl0, cujas columnas alluen·, e com d~, se clle quizessc ou pudcssC', governar por si UJesmà. 
a infelicidade que se as derrocarem soffrcremos nos tGJdos. o SR. llAnÃo DE QvARAlllll: _São homens que não. 

O SR. D. ~fA·NOEL: -Isto é que é máo. Solfrão cllcs, tccm ill.u~tração. os. minist!'os actu:1Cs: o ministcrio passadG. 
porque nós não temos culpa disso. é que tmha mu1ta 1llustração! 
·o SR. SouZA FnANCO: -Ainda alaumas ol>serv:H~ões 1 (Cruzão-se diversos apartes, sendo muitos do Sr. ~·isconde · 

·. scibre .a medida blncaria: o que qller o
0
ministerio, não' é o de ltaborahy.) · · · 

troco cm ouro, é a cal> ar com os bancos de emissão. Eu jú de· O SR. PRESIDENTE: -Ordem. O orúdor póde contín~:~.ar 
monstrci quc,se a emissão actual,de menos de 23,000:0)08 e seu discurso. . 
n:t córtc, é exc•!Ssiva agora, sc-lo·ha cada vez mais, c os 
Lancos serão levados a acabar com toda clla e se liqui- O SR. SJUZA F!l.-\.NCO:- Eu revesti-me hoje de Pl· 
tl:tr, E. nem se diga que sómente é excessiva pela G.iali- cicncia, e estou no proposito de d~ixar srm resposta . 
nui~ão occasional das transacções com a crise, ou pressão apartes oll'ensivos. Eu l1ei de contribuir com todas as mi
actull; pois é taml>cm resullado das prcssõ~s, que ellas nhas forças, torno a repetir, para que tenhamos ministros 
azem guardar muito papel. responsavcis ... 

Todos os que tecm alguns recursos estão mcttendo O SR. D. ~~A~OEL:- Apoiadissimo. 
co1 si dinheiro cm notas, porque não ha ouro, com O SR. nscoXD.E DE I:rABORAUY dá um aparté. 
recch dos dias seguintes; c estes cnthcsouramcntos de 0 S S 
Dotas farião su!Jir O camuio C d.uião valor ás circulantes R. :>Uz.t J:'JlANCO: - .... C para que tcnh:io apoio OS 
.se o excesso de emissão fosse C<!usa da baixa do camuio. ministcrios que scjão _comb~tidos por não quercre~u rc~c-

ber ordens, como as n:lo qtuz receber o de 4 de maiO, pelo 
As causas sdo outras, e nota-se que o ministerio sente-se que se lhe fez gJcrra de morte. O paiz está ás ordens da 

de que a principal seja a desconfiança na sua gcst<lo. tal dictadura de tres. 
O Sn. D. l'!lANOEL:- São castigos do céo. O SR. D. 1\b ;o.: o EL:- Ahi está o Sr~ visco.:;dc .di.! Albu- · 
O Sn. SILVEI nA DA MOITA (para 0 Sr. Souza Franco): querquc, que diz isso ha annos. · · 

-São saudJ.dcs de Y. Ex. (lia um aparte.) 
O Sn. Souu. fR.~~co:- Como?! se cu estou aqui O Sn. JJAnÃo JJE lr!URJI1llA ;-A isso só se rt'spondc 

presente!!... C•>m o d::sp:·czo. 
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0 Sll. SouZA FRA"CO;-E adUiira que o Sr. ministro 
daju$Liça, que se.diz homem Je qucl>rar c ~ão. de torcer, 
tsl· ja reccben.:lo ord.•ns, que cumpr~ sem repl1ca. . 

0 SR. nAI\10 I>E MUIUTIIL\.:- Só se é Y. Ex. que as 
dá; cu não recebo ordens de ninguem. (Apoiados.) 

o Sn .. SouzA 11 RANCO: - Ao menos vanglorie·se 
V. Ex;· dis~o; Jl'!rém·o f!IJblil)~, pensa. o c~ntral'io 

A hora está adwntada;~; __ eu JU me Slnlo wcommoJaúo; 
11elo que, rião contin.~arei'; 

UAl .SR. SENADOR:- Vamo_s votar. 
.0 Sll. BAiliO DE QUAR.\.llDf dá um aparte. 
o Sll. Su,.v.nmA DA MonA ( dtrigíndo-se ao ora

dor):-:-Esteja·v. Ex. dcscanôado; não s..: af.tdigue, cou
tiuu c. 

O Sn. SouZA FnA.N'Co :-Ainda assim, se S. Ex. qui
ze>sc,. cu poderia falia r mais n~eia hora .... 
. O S11. SLL rEIRA DA ~lorr~:-Tenho sempre m .ita 
satisfação cm·o ouvir. 

"11' O Sn. SouZA Fl\.-\.NCÓ: - .... mas conto que me dispeu
Eará por esta vez. Sr. prcs!dt:nte, vou lind..tr repetindo que 
temos uma:despeza crcsctda, uma ren !a que o noi.Jre mi
nistro, cm Ioga r de contrii.Ju:r pam qut: se augnu:nle c seja 
sullicÍeUlC p.1r<t pagar aos elllp. cgados de W;i repartição C 

aOS magislmdos, COllCOlTe p.tra a !iUa diminuiç.ão uistrahin· 
dõ Q? Jiribeiros pul>hcos para outros pagamentos menos 
imlispcnsaveis, para outros augmt:ntos que não crão tão 
jus~ilicados ;, e ainJa agom coucorre para o grande des 
crescimento da rcnM, que deve ser o resultado das medidas 
dc.seu collcga o Sr. mini,tro da fazenda; c então come 
Jlagará os empregadvs da repartição? Como se havc1 ú no 
meio .. das numcrooiis i..tllcnct..~s que o míuisterio 11rovoca? 

O Sn. D. 1\1.~:\0EL: -Antes disso cllcs estão fóra do 
ministCI:io. 

0 SR~ llARlO DE MUlliTillA:- Assim o deseja V. Ex. 
.o Sn. D. M.A:NOEL:- Desejo muito pelo roeu paiz; não 

dependo nada do~ S.s. ministros. 
O Sn. BAR.~O DE MUlUTlBA: -Esta não é a questão. 

/ O SR. D. MAXOEL:- E' por causa du meu paiz que 
cu uesr:jo que saiáo; (co111 furçu) hlo dt: sahir, tenho dito! 
( Ui~o.). 

O Sn. D.uüo DE Mt;RlTlBA :-Havemos de sahir, mas 
não luvcmos de calur. 

O Sn .. D. MA!'iOEL: -Sim, senhor! O seu Lraço vai 
licanúo fi· aco .... 

O Sn. Souu. F 1\AXCG:- Deus h a de proteger o Brasil 
contra _as calamid.1dc.> q uc o <tmeuçao. 

YerillcJndo-se não h:1vcr casa, o S:·. 3° secretario ser
vinJo de presidente d..:u para ordem do dia da scssáo se· 
t;uinLc : · 

1a c 2a discu>são da proposição da camara dos deputa
dos manJando aumittir o Dr. Ernesto Ferreira França a. 
dcf~:ndcr theses em qualquer f.~culda.Je de direito do 1m 
perio para poder oppó•'-bc ús cadeiras de qualq ut.:r d.cllas; 
c contwuaçao da d1sçussào do 01 çamento. · 

de Carvallso, NaLuco, visconde! da Boa Vista, visconde de 
l\laranguape c vbconde de Sapucahy. 

O Sn. PltESID.ll:NTE deClarou que não pod.ia haver s'cs
são por f~lla de numero para formar casa, e convidou os 
S:s. st:nadorcs pt·escntcs p:ua trabalharem nas commissões. 

Sessão ena 15 d.e je!bo. 

l:'llESlDENCIA DO SR. EUZEBlO DE QUEir..OZ COU'fl!\1!0 
nan·oso CAI\!All.i, YlCE·l'llESIVEJSTE •. 

Su~UIARIO.-Jndicarcio do Sr. bardo de QuaruTmn.-Re
qzwriuu:uto du Sr. Jubim.-J>arccer da co.rnmisscio de cons· 
til aição sobre uaturali4afões.-:Ordem do dia.-l'roposiÇão 
em faz•or do Dr. Erne~w Ferreira· França. Observacões e 
rcqaeri111ento du SI'. Sl!•cira da JJlotta.- Conzinuaçáo ela 
2• discassãa do orçamwto na parte relativa ao miuisterio 
da ju~tiç·a. lJt~curso do Sr. JJ. JUanoel. . . . · 

A'ti .lo horas e 50.minutos Ja_manhã,não tendo compa-
parc~tdo o St· .. ps cstdcnte p<.·r 1~commodado,. o Sr .• vice~ 
fll\:Sh.lustc aLnu a sc~são com 30 Srs. senad01es. ... · 

LiJas as actas d{! 1.3 e H do corrente mez, forão;:art
provadas. 

Não !tou v e expeJiente. 

O Sn. P1!ESllJEl'iTil: -Segue-se a apresentação de 
projectos d~; lei e Je ind:cações. . 

0 Sn, llAll.lO DE Q UAltAllUI:- Peço a palavra. :. 
O S!l. rnESIDilNTE:- Tem a palavra. 

, 0 SR. BAlt:\:0 DE QUARAllUI : -- l1CÇO licença, Sr. pre
stdcnte, para apresentar urna indicação fJzcndo · algum;J.s 
alterat;õl!s ao regimento interno da casa; c VOU' ler essas 
altcrar~õt:s (!c): 

• lnlico as seguintes alterações do regimento. interno; 
• Saho o caso de urgencia, não se a.dmittirá a dis

cu:sto de requerimentos senão aos saLLados; poderão 
p01ém, ser apresentados cm qualquer dia. . . · · ' 

• .Os requcrilllentos terão uma ~Ó uiscus~àô, c soLre elJes ·c.' 
não se poderá faltar mais de uma vez, excepto o autor( 
que poJc1 á fallar duae vezes. . · -.; 

,, S.!mprc que não haja ninguem com a palavra, .ou niio·~ ·· .. 
estiver na c1sa nenhum dos que a tiver pedido, dar-sc-"ha, ·,_ 
por encerrada a discussão da materia, c será ,·otada. riâ~:: • 
seguinte sc~são. · · .. · · · ·· · ·'< 

~- s~. se pci_ir o adiamento ou fizer qualquer moÇão que ' 
CXlJil 1mmed1ata volação c não houver numero legalpara 
vot~r-sc, _julgar-se·h~ a ~isc.ussào enccrruda1 c proscgúirf 
a d1scussao da muteua pnnc1pal. • . · . ;.,: .: ... 

Jus~'ficarei agora l'esumidamcnte essas altcraç~es •. ·· ·. : .. ?: . 
Cre10 que o scnudo todo conhece, Sr. prcs1dcnte, a · 

neccssidatle que o nosso rcgimcntv tem de rd'orma.; c , 
não é is :o de admi: ar, porq uc temos já hoje mais pratica_ .•.. • 
das ass~I?L!éas .legislativas tio que havia quando o regi~:·· 

L~vantou-se a sessão á i 3/í horas da tarde. 

.. t.ct~\ de i .f. de j ulh.o. 

l'RESJD.E~C!A DO SR.JIU.NOEL lG~ACIO CA YAl.CA:'\1'1 
Dll 1.-\.CJ.mDA. 

A':; t 1 horas r.la manhã, ft!ita a chamada, achárão·se pre
f>Clltes 2S Srs. senadores, fallanJo com causa os s.·s. Mu . 
niz, Cunha Y<Jsconccllos, barão d~ Plndaré, P.1u\a Pessoa, 
Ferreira Penna, WanJcrlcy, Viunna, 1\lal'ra, Souza c 1\lello, 
warquez de llanhacm e visc:oaJe de J~quitinhonha, c sem 
clla os Srs. I.Jarão de Suassuua, Souza Franco, llaptista de 
Oliveira, C:tnlido Borges, Carneiro de Campos, Souza 
('ueiroz, Paula A!Luqucrq,w, 1\IirandJ, Cansansao de Si· 
lJiml•ú1 Pin.1cnta Du•:no, tiilvuira da Molla, Alencar, !Jins 

merllo io1 01 ga01sado. . . 
A expcricnci:... tem !'t.:ito rcconlJccer a neccssidJdc Je:se 

corrigirem ccJ tos aLusos, c, por outrú Judo, se supprircm 
certas ta.ltas que no regimemo se no tão: por exemplo~ uo · 
regimento nàu se trata de rcquerimentus; cl!es são admis:: 
si,•cis ou teem sido admittidos JlOr cstylo, c não por dis
posição do rcg~menlo; no entanto é uma lll:lteri.a que . 
occupa constantemente a attençãu do senado c da qual 
se poJe nLusar, c já se tem mesmo abusado, pela faciliâa:
dc que ha cm admltti-los, Llcilidade que dá origeni a :t.lon~ 
garem-sc as discussões ou a proferirem-se extensos dis-
cursos sobre matcrias especiacs. . . . 

As cmend.1s que, apresento corrigem de alguma sor.lé 
esses inconvenientes, determinando o tempo c a m:~.ncira 
da discussão destes requerimentos. 

Por outro lado, o regimento suppoz que nunca ha~ · 
veria uma oppo~iç~o apaixonada nesta casa que pudess~ 
por t0dos os meios oLst:J.r ú pam.gem de lds css~nciítcs 
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para o Lcm do paiz. No enlimlo ternos visto o contrario; 
temos visto, não só cm épocas passadas, mas actualmente, 
que a opposição, não só desta casa, mas Lambem da ca 
mara dos Srs. deputados, tem abusado Jo seu direito de 
discutir. 
· Sabe-se mesmo que :1. opposição actual sobretudo está 
profundamente irritada contra o governo, e esta irrita
ção cresce á proporção que se mallogr·ão as esperanças de 
ver cahir o. minioterio. Em consequencia disto a opposiçrto 
faz esforços para derriba-lo, na outra casa oppondo-se á lei 
dos bancos _e nesta casa fazendo esforços para que não 

···passe a lei do orçamento. O r a, ella aqui não tel!l somente 
-~mpregado os meios oratorios, mas tem-se servido de 
outros. Citarei u:n destes meios. 

Qualquer orador pede a palavra, falia sobre materias 
~ue não teem conocxão alguma com o orçamento, falia 
longamente, a ponto de fatigar o scn:~do 1 os Srs. senado
res começão a retirar-se,e pouco depois não J1a casa: então 
cessa a vontade de fal!ar da parte Jo orador; e, indo tra
tar-se da votação, fica a discussão adiada porque não ha 
casa para se votar. Pratica-se o mesmo no dia seguinte, e 
asssim temos visto que não se tem podido dar um passo. 
Senhores, este inconveniente é de alguma maneira corri· 
givel pelas emendas gue apresento, nas quaes seestah~lece 
que, quando não haJa na casa alguem que tenl1a ped1do a 
palavra, se dê a discussão por encerrada, e votar-se-ba 
então no dia :seguinte ; e, como isto ppssa ser annullado 
por algum adiamento, neste caso se proceda do mesmo 
modo a respeito delles, dando-se por encerrada tamhem a 
sua discussao e proseguindo a da materia principal, como 
estâ nas emendas. 

Já se vê que as emendas não teem por fim impor silencio 
ú opposição; ao contrario, ellas exigem só mente que a cp
posição seja mais activa no cumprimento de seus deveres, 
que tenha necessidade de aceitar a discussão, e falle mes· 
mo até esgotar-se. 

O Sn. FERRAZ:- Isto pótlc bem <~pplicar-se á epposi· 
ção do anno passado. 

O Sn. nAn.lo DE QuAnAnm :-Como diz o noLrc se· 
n:tdor, estas emendas servem para todos os tempos. 

(lia diversos apartes que se ncio pôde tomar.) 
O Sn. DARÃO DE QUARAllll\1 :-Em outra occasião sr:

rci mais longo; por agora limito-me a peJir ao Sr. prcsi
üente, a quem vai ser submcttitla a indicação, para que a 
me~a brtja de dar seu parecer com urgencia. 

O SR. PRESIDENTE:- A inuicn<~ão vai ser remetlida ú 
cõmmissão da mesa. 

O Sn. Jenm: -Sr. prcsidtnl(', foi remeltida da camara 
dos Srs. deputados á votação desta casa no anno de 1857 
uma resolu<,ào autorisando o hospício de caridade de 
.S. GaLriel, na província do Rio-Grande do Sul, a possuir 
bens de raiz nté a qu:.mtia de 50:000~. 

Esta proposição, porém, não npparece; não cxi~te nem 
nrt sec1'etaria nem nas pastas das commissões i tem-se feito 
procurar c não se acha ; e, como é ncc1'ssnrio dar-se algum 
:mdamento à mesma resolução, peço permissão ao senado 

. para J::tzer o seguinte requerimento. 
Foi lido e npoiado o seguinte 

REQUF:RDIENTO. 

• Hequeiro que se requisite da camara dos Srs. depu· 
u.dos nova remessa da resolução vinda com o o1licio de 
23 de j unbo de 1857, autorisando o hospício da vi !la de 
S. Gahdcl a possuir bens de raiz. l\.1ço do senado, em 15 
de julho de 1859.-.Tobim. • 

Ficou adiado por pedira palavra contra o Sr. visconde 
tle Albuquerque. · 

0 SR, 2° SBCI\ETARIO leu O segui ntc 

:PARECER. 

'foi presente a com missão de Jegislaç:lo O lCJUerimcnlo 
do suLdito portugucz Antrmio Mnximiallo de Figueiredo, 

empregado que foi como praticante. de m.:l'chinista a ili:JI'(lo 
d? vapor J~porá, donde foi, mandado desembarcar: pela 
c1rcumstancw de ser e.s•.rnnge1ro; t-, porque o supplrcnhte 
deseja cootinuar no serviço em qu~ se achava emprcgàd ·)1 
requer se lhe mande p:~ssar carta de nulura!isaç:ro, ajun
tando à sua petiçllo documentos passados no consuhido 
portugucz e out1os firmados pelas autoridades poliéiacs 
do imperio, dos quaes const:.~ que o supplicnnte l'csiJc · 
no paiz d('sde 1 s.~s e que é ben1 morigerado c digno'da 
grnça que implora. 

• Nestes termos a commissão tem a honra de oll'crecer: â 
considera\âO da. camara o seguinte projecto de 

RESOLUÇ.~O. 

" A assembléa geral resolve: 
' ·; .... 

• Artigo unico. Fica autorisado o governo :i mandar pas
llar cartn de naturalisação de cidadão brasileiro ao suLdito 
portuguez Antonio Maximiano de Figueiredo, disp~nsadà3 
para es.te fim as disposições cm contrario. Paço do sena<Jo, 
14. de Julho de 1859.- .P. D. Pereira de Vasconcellos,._ 
Souza Ramos.- Silvcil'a da Motta. • ··· 

Foi a imprimir para entrar na ord~m c~os trabalhos. · 

ORDEM DO DIA. 

FRETENÇW DO DR. ERNESTO FERREIRA FnANÇ,\, 

Entrou em 1 a discussão a propo~ição da camara dus depu~ 
ta dos mau dando admittir o Dr. Ernesto t"crreira França: a 
defender theses em qualquer das faculdades de direito j:lo 
imperio, para poder oppôr-se ás cadeiras de qua!!{ue.r 
dellas. 

0 SR. SILVEIRA DA MOrTA: - Sr. presidente, este 
projecto já foi a alguma commissão da casa? Creio que 
não. Parece· me entretanto q11C elle versa sol.lre · algum 
ponto do nosso direito. .·. 

E' urr.a excepção, uma derogação feita á 1cgisl:~ção que 
temos soure a matcria ; é uma excepção feita lt le~islação 
que regula os direitos dos dou1ores formados nas nossas 
academias a concessão desta defesa de theses aos que não 
estudárão nas academias do imperio. 

Portanto, Sr. presidente, cnlt·ndo que uma mtlteri:i des
tas não deve ser votada sem que alguma commissão da 
casa examine o negocio c vc·ja w ha nl~un1 precedente que 
autorise uma dcrogaçilo, uma cxcepçilo destas. 

Emquanto o senado nilo mandar o negocio a urpa com· 
missão c não tivermos o seu r·arecer, cu não anticip:trei 
observação ulguma pró ou contra a duutrina doprojccio. 
i\las, c~perando que o senado mande o negocio a. tima 
commiss:io, cu me aguardo a ouvir o seu parecer c dar de· 
pois a razüo de meu voto, que será sr.m duvida contra a 
resolução. Se acaso el\a ftc.ar, concebiJ3 nos, termos quP. 
está, fazendo uma r.X:r.tpl:no em favor de um individuo, 
não possCI votar por ella. J~Jigo que esta medida deve ser 
geral e deve partir de uma commissão do senaso, e .por 
isso .requeiro que s~ja remt•ttido o projecto á com missão 
de Instrucção pubhca para dar o seu parecer sobre elle. 

Foi lido, apoiado e approvado sem dtbate o se;;úiul3 

REQUERI~IENTO. 

Rcqneiro que o projecto C'nl discussão seja remcttído 
ti comm1ssão de instruc~ao publica. S. R. - Silveiw. da 
Rlotta. " · 

ORÇAl'r!llNTO DO l\UNISTERIO D.o\ JUSTIÇA. 

Achando-se p•csente o Sr. senador ministro dos nego• 
cios da justiça, proseguítl a discussão, adiaria na sessão de 
13 deste mcz, do art. ao c seus paragraphos daJ>roposta do 
poder executivo lixando a dcspeza e orçan o a receita 
geral d,o imperio para o e'í,ercicio de 1859 a 1860, com as 
respectl\'as emendas da camara dos deputados e da com
missão de fazenda do senado. 

O Sn. D. iiL\i'\'OEL: -Peço a palavra. 
O SR. l'RESIOE::'IíT~:- Tem a palavra, 

•. 

IIli 
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SESSIO EM 15 DE JULHO. 7!. 
O SR. D. MANOEL: -Se o relatorio Jo nobre ministro 

tl:t ju,Litp roi muito deficiente, como S. Ex. mesmo reco" 
nllcceu, o discurso que o senado ouviu na sessão de 8 do 
corrente é aimla mais dcliciente. Admit·a que o nobre 
ministro se levantasse para responder assim a um oratlor 
que o tinha precedido no dia anterior e que tinha tratado 
de objectos da maior importancía, que tinha mostrado o 
estudo e exame das cousas do paíz e que linha convidaclo 
a S. Ex. p~ra uma discuss:\o franca ~ real. 

Nesse discurso não apparece uma Idéa que valha a pena 
di5CUtir. 

Ra730 tinha e•J para dizer nest~ casa que o noLrc minis
tro da justiça, tendo sido bom juiz, não está baLJilít<•do 
para occupar a pasta dajmtiça; e o senado avalia bem a 
grande dill'erença entre o lagar de juiz e o cargo de minis
tro da corôa, principalmente nos governos rc·presenta-
tivos. . 
· Que o nobre ministro désse de mão a algumas reOexões 
que fiz. antes de entrar na discussão do ortpmento, pode
ria relevar-se ; mas que S. Ex. deixasse de tomar em con
sidera cão observações sobre pontos que teem sido lumi
nosamente tratados em alguns rclatorios de seus anteccs
~ores, fli'Ova em verdade que S. Ex. pouco se tem dado ao 
exame dos objectos sobre que chamei a sua attcnçào na 
frimeira vez CJLIC fallei. 

Senhores, um ministro não se improvisa de um dia 
para outro; é um cargo que exige, além de muitos e va
riados conhecin'lento~, pratica longa da administração ; c 
quando li.Lltão estes requisitos o papel que o ministro rc· 
presenta nas discussões do parlurncnto não é digno úe 
i!1Vt:>ja. · 
' Senhores, em um governo absolLtto o ministro póJe ser 

mna e~tatua, pó de ter quatro, cinco ou seis oiiiciacs que fa
çào tOllo o serviço; mas em um governo constitucional n::io 
é possivcl, porque, se o ministro não pôde ou não sabe 
discutir, ·se não procura imitar os Olindas, os Souzas 
}'rancos; os viscondes de Uruguay, os Euzebios de Queiroz, 
os N~bucos, os Vasconcellos e outros muitos que tão bri
lhante ligura teem feito no parlamento, a opinião publica 
se pronuncia contra elle c o declara incapaz do alto cargo 
que occupa. 

Já vê o senado qu<', se aponto como exemplo meus ami
gos, lambem não esqueço os meus auversarios, a cujos ta
lentos e conhecimentos sou o primeiro a render home
nagem. 

Principio as minhas rdlcxões sobre a separação das en
tidades justi~a e policia. O que diz o nolJJc ministro, se
nhores? 
A~ui está o seu rclatorio, no qual nenhum:~ palavra se 

lê a este respeito. Mostre· me S. Ex. a pagina onde se 
acha o seu pensamento relativamente a este objecto. 

Eu mostr·ei a anomalia de estarem :~s tlecisões de um 
tribunal su pcrior sujeitos a serem rct'ormaJas pelos tri· 
bunaes. inferiore.s, e até figut•ei o caso de ·uma revista 
concedtda unanunemcnte por 1G votos e a sentença re
formada por 3 votos tia relação revisora· de maneira que 
3 >otos c~e~tt·oem a decisão toq1a.da p~r 18. Quando o 
noure mtmst~o aceitou a r?sla da justi~a jft devia ter 
cabal.conhecJm?nt~ dos dd~Ilos da or)Samsação do supre
mo tnLJuoal de Justtça; e, awda que tl v esse pouco tempo 
l'n!"a escrev:tr o seu !'clatorio, deveria .estar habilitado para 
mlormar a asscmblea geral da necesmlade de rever a lei 
organic:\ daquellc tribunal. Assim pratidrão alguns dos 
seus an!cccssorcs;. sendo certo que alguns até apresentá· 
r1io pro.rcctos rclatt vos á relorma delle. · 

Fallci na.; rcbções c apontei o facto occorrido o anno 
passado na do 1\laranhão, ni\o par a censurar a alguem, mas 
para. denunciar u~ mal que pôde repetir.-se e que deve ser 
provulo de ;em e~!: o, para que_ não conttnueru a jazer nas 
masmorras tndtvtduos talv~:z wnocentes, mas cujos pro
cessos nào ti verão andamento por espaço d~ seis ou sete 
J"~1czes,por falta do numero de juizes exigido pelo respec
tivo regulamento . 
. Fal!ei na neces?idadc de assegurar-se ao poder judicia~ 

rw ~ Hll.lepend.cncta que lhe outorga a constituição; citei 
a lei dc28 de julho de 1850,que estabr:lcceu as entrancias 
c n.ostrei qui:! os juizes de direito estão mais que nunc~ 
escravos do poder. · · · 
.N~nhuma p_ab~t·a se dignou dizer a esse respeito o Sr. 

mm1stro da JUSl!ça! E' verdade que S. Ex. não ouve 
~cm ... nã~ ouve. bem quando não lh? faz conta; e a pr~va 
e.que ouv1u muttas cousas que eu dtsse no meu primeiro 
ditiCUrso. 

f~llci na necessidade de augmentar-se os ordenados dos 
magtstrados; e como me respondeu o Sr. minis!ro 1 O se
nado vai ouvir a leitura do trecho do discurso de s; Ex. 
relativo a este topico: • Se o nobre senador·, disse S. Ex. 
promette dar o seu valioso apoio ás medidas que tenderei~ 
a elevar a renL!a por meio de ~~postos destinados ao paga. 
m~nto da m3gtstratura, de<~ de 1a declaro que o aceito. Pel<l 
n!mha pa;te não estou, r>.or~m, disposto a sobrecarregar 
amda mais os nossos constllumtes, que são os contribuintes 
para fazer face a uma dcspcza com que não poJemos •• ' 

O que é que o nobre ministro aceita 'I é o meu con
curso para a elevação da renda por meio de impostos, desti· 
n::dos ao pJgamento da magistrallua'l Mas como concilia 
isto com a declaração de que não está disposto a sobre
carregar ainda mais os nossos contribuintes 1 Não ha aqui 
uma verdadeira contradicçflo? 

Oh! senhores! isto diz um ministro de estado, que de4 
via ter corrigido o seu discurso? 

0 SR. !lAR .lO. DE MURITIBA: -Não corrigi. O noLre ministro sabe bem que a opini<i.o publica desde 
muito se tem manifestado contra a reunião das duas en
tidades just1ça e policia, c por isso disse no seu discurso 
q uc, quando tratou no seu relato riO do ministerio publico, 
deu a ent.:nder que da creação deste poderia resultar a 
separação da justtça da policia. Confesso que não enxer
guei a tal separação com a organisação da promotoria, de 
t]UC trata o relatorio mui pE'rfunctoriamcmte á pagina 6. 

Se o .s!., ministro ent~ndc que a justiça deve ser sep~raJa 
<la poltc1a, dtga-o francamente e apresente um proJecto 
neste sentido, e ~1:10 se contente com essas carretilhas que 
farão o[erecidas na outra camara pelo Sr. ministro do 
imperio. 

O Sn.. D. MANOEL:- V. Ex. n:Io corrigiu? ... (Sr. ta~ 
chygrupho tome nota: o Sr. ministro diz que não corrigh1 
o discurso.) Oh! senhores! pois um ministro de estado 
profere um discurso no parlamento, e não o corrige ou 
manda corrigir os erros que possão l<~r sahido na impres
sã~ ou mesmo escapado na decifração d.1s notas tachygra
plucas? 

Quando faltei no supremo tribunal de justiça repeti 
aquillo que cm muitos rclatorios se tem dito sobre os in
convenientes da organisuçi'io desse tribunal. E como res
pondeu ó Sr. ministro da justiça?.. .. 

" O que quereis é impossível, porque tende a augmentar 
consideravelmente o numero de ministros do tril:iunal, c 
o paiz nã:o tem dinheiro para isso. » 

Parece que S. Ex. não tem conhecimento dos defeitos 
da organisação do supremo tribunal de justiça, porque de 
Cei'(O não me responderia como respondeui,,e para prova UC 
que S. E:s:. não se tem dado ao estudo bastu;lemurur que no 
scujolltetim, á png. 8, contentou-se apenas cm dar parte dos 
processos distrilmidos c julgados naquclle tribunal nos 
annos de 1857 c 1858. 

0 Sn. Jl.\ RIO DE n!URITIH : -Declaro que não corrigi. 
O Sn. D. MAl'íOEL:- Nem leu o discurso depois de 

impt·esso ? 
0 Sa. BARIO DE MURITIIIA.: -Não li. 
O Sn. D. MANOEL: -Não é passivei, não posso acre-

ditar cm tal dcleixo, . 

0 SR. BARÃO DE 1\fURITIDA:- Nã:o acreditão os que 
não costumão fallar a verdade. · · 

O Sa. D. MANOEL :-Refere-se a mim, Sr. ministro? 
Qual é o facto que o autorisa. a dizer que não costumo fal
lar a verdade? ;Repillo a insinuação se se dirige a mim. 

Eu reconheço nos meus adversa rios as suas boas qualida
des e as suas habilitações; maseiies não querem reconhe
cei' as poucas habilitações que tenho. 

0 SR. SOUZA FRANCO:- Muitas, muitas. 
O Sa. D. ~IANOEL :-Eu n~o quero n:t.cla de meus adver-
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sarios, nem mesmo que me Ltçáo justiça nesta parle: teuho 
um grandejuiz, ~ o p~iz (apoicul~Js): para continuar a 
merecer a con/iança, csttma c cons1deraç<io dos meus con· 
cidadtws nào pouparei nenhuns cb!'orços. lllas além desse 
juiz tenho OUlJO inCXOl'avel, e que julga SClllJ'rC COill a 
inaior rectidão, porque é sumnwmcutc justo. Dtspcnso, 
portanto, os elogios dos meus adversarias, assim como uào 
J'uço o mcnot· caso dus suas censuras. 

qiie é inlCJ'CSS[(dü a r ... zcuJa puLlica? E pcns.l o nuLre l'llÍ~ 
uibtro que esta incuutLcncta da pouco trnballw? E' t:lo 
pequeno o numero de processos .e:n que ol'licia aque:lle 
funt:ciou~Ario '? Parece que o Sr. miuistro. nào esteve mui:.. 
los illlllOS nas relat;ücs p:~ra por! c r a,valta r ? tr<dJalho do 
procurador da COJ 6:1, niuS taml1elt1 C a,Jmu·a\'d ·O lllOUO 

por que S. Ex. me c~tranu:.t que cu, ac!Ju.ndu. U\o nccessa.
ria a sL"p;u·açào do Jogar de protw:or da JUS! Iça do cargo 
de procurador u~. co: uJ, c teudo ha tanto tct:lP? assento 
oo parlumento, nao te::nil:.t provocado um:t med1da neste 
sentido. Pois n~io.,s~be que lw pouco .tempo que o procu
rador da co1 ó.l olltcta 110s proc;;ssos cnnH·s c unJo p: o:<1oto1• 

Que me importa mesmo que· o Sr. JJarão de Muritiha 
diga que não sou juiz imparcial'! Eu appdlo p:1ra esta côrtC', 
onde não ha duas opiniues a meu respeito. (Apoiados.) Ila 
11 annos que sou nqui juiz, c tenho procurado dl~sempc
nhar os meus deveres com a po:.tca intelligcncia qu'e Deus 
me deu ..... 

da juo~iça 1 lgnrH'.'~ ~- E~ .. 9uc isso teve lo~ar ·cm có·nse• 
quenc1a de um ol!Jcw dJ!''glllo ao govern? pelo Sr. prcsi· 
dente da rcla\:ão, que hoje occupa a cadwa da presid<.!u
cia do s~nado '! .(~.Sr. m~zistro d.a justiça ri·se.; De t)uc é 
que se n, S:·. lllllllSlro ~ Estou dJzetHio "l3uma neccdacle 
como as q IIC se lecm no seu discurso '! ' 

O Sn. Souz1 fnANCO :-Com muita intclligcn~ia. 
O Su. D. ~lANOEÍ.: - .... c não tenho duyiJa alguma 

de :iffirmar que o meu nome é proferido por toJos como 
fynonymo de justiça c de imparcialidaue. (Apoiados.) 1.';:1 
cadeira da presidencia esta s~nlado quem ha quatro annos 
tem tido occasiào Jc oL•scrvar a maneira por C{LlC procedo 
no tribunal a que awiJOS pellcr,ccmos. · 

Lamento que 0 Sr. ministro da jLBtiça não tivesse um 
amigo que o ad vcrtisse d~s contradicçoes d.) seu discurso. 
I1arecc qce ninguern o leu; c cum cll'eilo quem o !case 
perdia o seu tempo, porque elle para nada presta. 

Sr. prcsidcnt::, o nul>rc lllinistro, qilc se mostra tao de
sejoso ce bcndici"r a c'asse d.1 nn~istratura, é o mesmo 
que andou pelos uancos pcJitJLIO que não votas:;cm pela 
proposição da outra camara, visto como a Jespeza com o 
augmento dos orJcnudos se elevava a mai> de GOO:OOOS. 
E' decente este procedimento? E' cllt! digno Je um minis
tro de estado'! Não seria mais decoroso que S. Ex. se pro
nunciasse francameute contrn a proposição se entrasse cm 
discussão? Pois S. Ex. rccorJlCce no seu rclatori.; a neces
sidade do augmento, propõe at~ que se dê gratiflc:JC~o ao 
juiz que tiver mais de 25 annos de serviço, e depois anda 
de lJanco em uanco cabalando contra a p;oposição dJ. outra 
c amara? O senado por certo olhou cou1 asco pat·a o com
port:llllento do Sr. ministro da justiça. 
Tambe~ lll?Strci a necessidade da creação de um pro-

motor da JUstiça. · . 
Senhores, o trecho do discurso do Sr. ministro d.l justiça 

sobre este t~ssumpto mostra que S. Ex. não tem idéa nlgu
ma do que é promotor da justiça, na côrte princip:.dmcnte: 
vou prova lo. . · 

O senado sal> c que o cargo de promotor dJ j 11~tiça tem 
boje obrigação de) examinar todos os processos crimes que 
lhe são conclusos; este exame consiste cm dous pontos: o 
primeiro, examinar as nullidades do processo, e o segundo, 
a justic;a do j ulgumento. Os nobres senadores saL cm o que 
é um processo crime complicado: h ou YC um de moeda 
1alsa q.ue con~umiu oito dias a um juiz !Jal.Jil c muito dldo 
ao trabullw para o examinar attentamente c lJauilita-lo a 
proferir um voto consciencioso. Tacs pro~essos são lre
queutcs na relnção c hão de ser \Ístos pelo promotor da 
justiça. 

Sr. presidente, V. Ex. saLc quantos processos crimes 
sobem annuahnente a relação por appcllac;ão. (O orador 
COilSUlta o relato rio do Sr. ministro ela justiça.) 

No aono de 1858 1orão distriLuitbs na. relação desta 
córte 678 appdlaçõcs crimes, as quaes todas farão com 
vista ao promotor dn justiça. Faça o senado iJéa do tempo 
e traLalho que é de mister gast~J' no exame de tuntos 
processos cnm·es. AUirmo, sem medo de errar, que para o 
Lom desempenho dos deveres que incumbem ao promo
lor da ju~ti~a ~ inJispcnsavel muitos conhecimentos, 
muita pr<tlica, muita sauJe c aturado tral>~llto. Ora, póde 
o procurador da co1 óJ, tão sol>rccarrcgado de outros tr:~
!Ja!!los, desempenhar satisfactoiÍumeute as obrigações de 
p;om6tor da ju~ti~a? 

N:'ío duvido nfnrmnr que não. Consulte se o illustrado 
c honrado magibtrado qtw occu pa esses car~os 1 c apparccc· 
rú a verdade do que &c~Lo de tlizcr. E o nobre wiuistro 
Ja justiça diz com muita ~implieidade que os consultores 
Jituinuw1 muito o traLalho do procurador da corO:~. Por .. 
\'Colura nflo continúa este a ser ouvido IJOS nrgocios im
liOJto.ulcs '! llào tem dlc di! l'llicütr n:t$ causas CÍI'<:is c:m 

A nece.ssidade dà scpar.:cç:'IO Jo. promoto,r da justi<;.a foi 
recodwctdJ uo rebtorw do Sr. 'ascont:clws, e agora cu: 
wío fJÇO mais do que chamar para dia a :utenção Jose"'" 
naJo. . .. 
• S_r •. ministro, e~tudc mcl!Jor ~ organisaç:lo do poder ju

dicJarw; na~ crelú q~l! ~u aspuo ao poJcr,, que scgura
mcute não [-Ode SCl' tnvcpdo, por CStJI' 111Ull0 poJJ ui do : 
der:1ais, mu:las rezes tcn~o dt~O nl'Slil. casu que ·sou o pri-· 
me1ro a reconhecer a ruwha wca pac1daJe para occu par 
uma pasta. 

0 Stt. SOUZA fiU.:'iCO :-Não npoi~u.lo. 
U Sn. D. J\lAl'iOilL:- O nolJrc senudor honra-meco n 

o seu. ap:.u te, mas cu n1c c~nhcço L cm: estu~o,. não para 
ser mtutstr·o de estado, senao porque contraiH uma divida 
com os meus constituintes; impuz-mc o dever :lc atténtar 
parn as necessidades do paiz e para os meios de sati~fazé
las. N:io fat;o caso de amcaç.a~, não ubando•.arci a tdL.u
na; c se o senJdo me nõo rv~guardar do punhal d'e ai "am · 
sicario, talvez acoroçoado pelo mioisterio, recorrerei ao 
povo, que nos ouve, c lhe J~edirci <(Ue proteja o seu repre
sentante, que com tanto almco ddl:nde a causa d'a n<tção. 

l~us~arci :1gora ao jury, que é ~e ~e~ to. uma das partes 
rn:ns Hnport~ntes da orgam~a9ão JUdlc!pm_. Quer V. Ex. 
ver o qLte d!SSC o noure llHOlStro Ja J U~liÇa? Senhores 
tudo isto parece incrivel; mas esta escripto, e não póJ~ 
h:t~er du viu~ que S. E.x. cscr?vcu o seu relato rio, porque 
assnn o nflll'lnou. (Li:.) • D1scorrendo soure as causas 
principacs que actualmente iulluem pnra .o gr·andc nu-' 
mero de crimes, são accordcs os chefes de policta em ar~ 
triuui-la,; tt ignorancia , á ociosidade c á · impuniJadc, 
que nasce da protccçi!o que geralmente se dá aos crinii
nosos, da falta de força para cuptural-os, da nenhuma 
segurança das prisões, da ma organísação dos pro:essos,. 
da ignora~cia, ,condescenúencia, te.mor e patrona·o dos jura-. 
dos. • Se 1sto e ''crdade, como allmnão todos os chefes de 
policia, cumpre apresentar medidas que removão tssus 
cnusns. Quaes são as mcd'idas lcmLrndas pelo nobre mi
nistro ? S:io duas: 1.a, reJuzir a nove ou· mesmo a oito o 
conselho de j u_lgarncnto cm ~ilg.uns termos ontle é pequeno 
O llU·01CrO de J Lli'UriOS j 2a lumtar a f~cu!Jadc das rccus·a
Çues pcrern[~torias por parte do réo c do accumdor. Assim, 
para evitar que a ignorancia, condesccnJenc;a c temorJos 
Jurados continuem a ser uma das causas do grande nu· 
mero di! crimes Lttsta reduzir o conselho Jc julgnmento 
a oito OLl nove j uratlos e limitar a 1~culdí.lde Je rccusa
ç.ões ! 
• Nem no menos o Sr. ministt'O pó ele aspirar a uma patente 
de mvc·nc(àO, porque essas medidas já i'Ol'ào lt•mbrauas ha. 
muito tempo, e ~pparecêrão de novo na discussão-do pro
jecto sul>stilutivo do iJlustl'C senador r.or 1\Jin:tso Sr. \'us
concellos. 

As mediJas lcm!Jradas cm outros rclatorios c consigna
das no projecto do Sr. Vasconcellos scri:lo n1uito mais dli. 
ca~cs para se .consegu!r urn. jury nw.is mondi~ado e q 110 
ollerccL·ssc m<us garanttas a lavor da mnoccnCI<l c coutm 
o crime. A elcv~c;ào do censo me parece mcditla dignu de 
adoptar-se,; a rcLÍ nifw de termos ,cm, q uc ~ dimin~t~ o nu
mero dos Jurados lttm!Jem coutn!Jutnu pat·a mats uupar
chdid~tde n:1s tkçl.~,j~s; cmfim, o•Jti'tts mcdiu•ts podcrúü Hr 
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leml,raJa~, no intento Llt~ üi'!'llr L<irrciras á condcsccnuen
cio tcwor c pau·on~to Jo~ jurados. Só na Jiscuss3o uc 
qu~\quer projectO a C~W respeito SC po~leria C:\ aminar acu
radamcntc os mc~o~ ti~. \'igor~r cs~a institui1{fl.O do paiz. 

Senhores, na op1111ào uc :Glackstonc não lw governo rc
prcscntulivo sclil jury. A m;1gna carta, a li1crtlade da 
nnprcusa, o uill Jos dm·itos, o jury, são .as q.uatro colum
Ji:lS SOUl'e q UC descansa O governo COtlStltUCIOilal ('fil ln
gJ.1tcrra. Pois bem, cu taruuem sou ;,Jmirad.or d:.t insti
tui~ão Jo jury, mps qucr~;a e.;coimada .Jos dcfeiws que 
l•IililS vezes tccm Slllo tra:t.IUúti ao cunhecnncnto da assem 
LJéa gcr:.l. 1'orue.rn?·la, poi~, digna do amo1·, rcspeitu c 
atlhcs<io dos Lrastle11 os; cnvHlcmos tod:ts ati nossas f<.~cul
clJdJs para que css::t magistratut·a prccari<.~ preencha os !ins 
Ja sua alta mis~ào, !.h:kuJ~;n.do, pur úXCluplo, o innoctnte 
coutt'íl a prepotcncia da autoriJa,le, sem júmais deixar o 
c,·imc impune. · 

Não convenho na rcducção de 12 jurados para 8 ou 9, 
nem tambcm concordJ n::t rcstricção d.t faculdade de re
cusaçucs. Parece-me que· se deve con&crvur o que cx.tste, 
porque n r,ratic.a não tem mostrado que seja de mister 
:.ltcrur a lt:gtslaçao nesta parte. 

SenlJorcs, cu tinha d:to que ucvi ,mos acabar com os 
juizes munic!pa.cs e colLcm· nos tcimos os juizes perpe
tuas da co9slilU1\:lo:-

O SR. SOUZA FttAl'\CO:- Apoiado. 
O Sa. D. MA:SOEL: -Como respondeu a isto o nobre 

ministro ua j usliç:•, SCnliOl'CS? 
Invocando a sua pr:ttica dejul;ar, affirmou que os juizes 

de Jlrdto não cleviào accumulur as funcções cíveis e cri· 
minaes! Eu tinha emittiuo uma oplnlii.o soL1 c a vautaaem 
ue habilitar os juizes na ta instancia, p~ra mais tarde 

0
po· 

d~rcm ser ~on~ dcscn:Largad~rc.s c mtmsti'OS elo supremo 
tnuunal de JUsliça. O noure mmtstro não concorda com a 
minha opinião, principalmente porque seria preciso au''
rnentar u:uito a dcsp?za l'ioto primeirarneptc qLlC um juiz 
temporano, e que no hm de quatro ant..os poJe não scrrecon 
duzido, não o[l'crcce as gara n tias·dc umj uiz perpetuo · em se 
gundo logar' tenJoc&te de suuir ár. lação, terá apenas' conhe· 
cimento do direito crimiu:.tl e ha de ver-se na necessidade 
de estudar osrudimentc1s do clireil l ci1·il para poder juJaar 
com ocerto as causas. civeis. Ora, se clle nos 20 annos"dc 
exet·dcio na ia instância accumulass:) us l'uncçües cíveis 
criminacs, 01 phano\ogit:as, commcrciacs, seria l'orçutlo ~ 
estuJar o. direito c i v e!, ct·inlinal, orphauologico c commer
cial, c nu 2a inslancia estaria !Jauilitudo para dt!cidir Lcm as 
causas que lhe fos~cm commcttidas. Já fallei sobre este 
ponto no meu prime_iro d~scurso, c por is~o direi apenas 
que a d':speza nào sena mu1t0 avultada, cxtmctos OS Juizes 
municipacs; c quando llOu v e: se algum <.tugmcnto este se
ria compensado pelos Lcndicios que resultari:l.o á adminis
tmção da justiça. De ccrtfl seria preciso exigir mais de um 
anno de prat1ca para o logar de ju·iz de, direito, que, sendo 
remunerado devidamente, acharia Lach,ueis haLcis que o 
solicitassem. 

~S liliuhas. OIJSCI'Y<l<ii)es, que VC!'~iriiO SOVfC objectos ue 
unportancta. 

O que quer o n,·l.Jrc ministro da justiça lazer das ordens 
rcl!g!usas '! Primeit?tncntc rergunto' .~EntenJc por ordcn~ 
rcltglOslls as tn(;U,liCJntes 5~? 1 ou mcodtcautes c uwnac:.t<:$! 
9uc destino t~ucioua tlar-lbes 1 Quucs as. r() ro.rm.as. que 
,1ulg<.~ necessan~s para 1'êlil.1uelccer a <:tnti~a dtsc1plwtt '!. 
Quererá fazer o mesmo que ft.:z Portugul cm ·l 834 '! O 
tempo tem pro·t~ttlo o dt.Jôacc::rto dll tal medida. O S1·. mi
nistro l'oi lucuniw dém:tis, cumpria-lhe ser mais explicito o 
manifestar as vi:;tas clu governo soLrc as ordens religiO$<IS~ 
Entret~ulo S. Ex. faz tnetu;ào dos relevantes serviços que 
a onl.:m uos Lcnedictinoti esta prestando nesta capilal 
onde creou um colle~i() Jc insll uct;ào puulica pi'Ímarb: 
sccuutlariu c supct'iOI'. O colll'gio d.c insu:uct;ão pi'Íalada ~ 
l'rcqucnlaJo por 30?.:.t!umoos. 0:; religiosos uu C:~rmo tam
l.Jum prt:lemlem úlmr no seu convento um curso de estu
dos, e é de esperar que elles, seguindo o exemplo dos 
uenCtlictiuo~, r .• cilitcm os meios de insti'UCÇÕ-0 á mocidad.:: 
L:-asilcira, e tie Lvrnem as,;im Jignos J.o recoühccimento 
puLlico. 

Animemos, pois, [Jqudlas Juas ordens religiosas, que 
tJntos serviços pod~tll pt'c:;tar ao paiz, c tldx.emo-nos de 
reformas que leiillúo.e~n vista a exlin:ção uellas.Creio que 
essas tlua: onlt:r1s religtosas são as umcas que possuem Lens 
por titulas mui v:diosos. E querera o governo esLulha·las 
Jo seu patrimonio '! qucrera reduzi -!JS a ruiseria? Pois 
ucm; cllas abJnJonaráõ os seus conventos, onde tantas 
vezes soccorrêr<io os po!Jrcs c infelizes; ellas eott·egarác; 
as suas cruzes de pr:.ta qu~ ornárào os seus altares e 
CUl'l'Cl:ÍÕ a choup:ma do pobre para pedir· lhe Ul11 asv]o • 
construir/to cruzes Llt:: mudcil'U p::tra sub:;tituirem as" d~ 
prata. E não 6 o lenho o symbolo ela rcdcmp~ão Llo gencro 
humano? · 
E~ não censurei o· Sr. ministro P?r não ter nomeado já 

c,s L1spos para as Sés vagas e ha mutto cre:ldas; por;.ruútoi 
qual o motivo tlc t:.manha demora no. aprcseotac:i'o dos 
ui~pos. Purqu~, por ex cm P.lo, se dcix~ vaga a Sé de' Goyaz, 
cuJo prelaJo f..ü;cccu ha ctnco ou sc1s annos? Nào lemo:; 
um clerigo, regular ou sccuLn-, para aquella dioc·ese? E5tá 
o paiz tão Laldo de ecclcsiusticos dignos ele uma mitra? 

Cettamente cm taes nomeações o 'governo nào deve pro
cedt)r com pre~!ipitação; mas não t:::m Lido tempo bastante 
para tomar inl'ormaçot:s a respeito d.; um padre que· mere
ce ser ar·rcse!Jt<.tdo no Lispado de Goyuz ~ Digo o mesmo· 
a respeito do LispuJo do ltio·Gran1le do Sul, pois está a';c
riguado que o digno vigario de C:tltas Altas n:lo :.ceita a no
meação. O Lisp<.~do du Pará aiodl está vago. Pal'a os do 
Ceara e Diamantina forão já nomeados dous distinctos pa
dres; mLts tem havido grande demora na expediÇão da Lulla: 
de conlirmação, principalmente para o Lispó eldto da. 
Diamantina. 

O meu noLrc amigo senador por Minas disse alguma c ou. 
sasourc o ultimo concurso para o provimento da vigaria do 
bispado do lUo uc Janeiro. O nobre ministro da justiça de
via ter logo pccl'itlo a palavra para dar as informações pedi
das pelo illustre senador ; ruas não o fez e nem Lah·c:z. o 
l'ará, porque S. Ex. já está aborrecfdo da discussão,. na qual 
tem tomuJo grande parte e fei!o cxcellentes discursos. 

Sr. prcsiJente, o Sr. N;,;Luco e o Sr. Yasconcdlos coo
cordão cm parte com o meu pensar, porquanto apenas dão o 
preparo dosaproccssos aos JUizes municipacs, como lhes 
competia antes da lei de 3 ile dezembro de 1.8-11, ficnnclo 
a sentença tina! para os juizes Jc direito. 

Se o nobre ministro concorua cm que muitos termos se 
couscrvão sem juizes municipaes letrados, porque os mes
quinhos vencimentos af.tsl:'IO OS uacharcis da c~rrcira, por
que ao me rios não ped.e qu·e se lhes augmcntem os ordc
;tados '! Receia que os ministros do supremo tribunal de 
Justiça, uesembargHJ.orcs C j uizcs de direito tcnhão ciumes, 
fiquem descontentes? Ntio tenha tal receio. As comarcas 
sào muito solicitadas, tod:ts estão providas, d~do que os 
ut'Jenados sej:lo pc(1uenos: port:wlo, atlentla-se já aos 
juiz~s municipacs, pa1'a que a .aLlu,inistração J.a justi~a não 
cont10ue a estar entregue a leigos. 

Senhores, falla-se muito dos abusos da camara ecclesias
tica elo H.io de Janeiro; referem se r~ctcs escandalosos:· é, 
portanto, dt! mister que o senado procure informar-se· do 
que se diz, para auvertir o governo ·que cumpra o seu de·
ver, entendendo-se com o digno prelado diocesano para 
qu.e se ponha termo u?s a.Luso~ c cscan~~los de q~e é ar
guida acamara ccclcsiasttca. E se a OJllln:lo ·publica anda 
desvairada cumpre tranq.uillisa-la, mostrando se que nft~ 
é fundad·a aq.uella. arguição. 

Espero c conüo que as negociaçoes que tc~10s cOm a: . 

O ~oLre ministro concluiu o seu disclll'so dizendo que 
a:> ~mn\1as oLscrva)ü'Cs n:l.o se pr~stavão a ?utra resposta. 
l'ots 8atba que ouvi pal<ivras mu1to ol>ticqu10sas ue Juris. 
cousultos da casa por occasi:\o elo discurso que proferi e 
i.:so compensa <~ssús a iudi!l'crcn~a com que S . .Ex.. aco!h~u 

Sé de f\.oma soLre dJll'crcutcs objectos terminem em Vl'éve 
amigavelmente, mantendo-se os dons poderes nos seus 
limites. Nem o Santo Padre Pio lX quererá arrogtn' a si 
JircitõS'liô pouer temporal, nem o governo do Bra~il pr<:" 
tendera transpÓI' as raias d.o poJcr temporal, para que 0 
poder cspirituallllc não repitl as p,ilavr~s do bispo d~ 
Cordova ao im pcrador Constaucio : • 'f'lbi Deus im[leriul7l 
con.mtisit, nob:s 11 !ter: sunt ecclesiw, crcdiclit •. ' 
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V. E:c n\ St'. presidente, que os qu~tro o_radores que 
te em o c cu pado a at!cn_ç:io da casa . na (!tscussno d? on~a • 
me o to da. justiça l1m 1tttrão -se a d.scu ltr ns mat~nas p~o · 
JII'Ías do mesmo orçamento : se o meu nobl'c am1go o Sr. 
Souza Franco alguma cousa disse sobre a questão ~ancnri.a, 
foi pela rcl:ll'ãO intima que tem esta com o~ me1os de fa
zer litce it d:·spcza com os scrv.iços daquella repartição. 

E ainda se ousa dizer que tomamos o tempo, protelamos 
a discussão, qncremos deixar o governo sem orçamento! 

Eu disse que tinha vontade de oll'erccer á consideração 
do senado questões importantes que hão sido suscitudas na 
relação da có te; mas nem tenho tempo de o fazer nem 
adianwria agora nada. 

O Sr'. mioi:<tr·o da justiça disse que aceitava as cmcnd~s 
~la commis~:\o de fa~cnda, com excepção de uma, que Jll 
foi rc·timda; mas pergunto eu:.- Concorda tar_nl>cm S. Ex. 
na emenda ao § '16 (culto publtco ), que suppnmc a da ca
mara elos Srs. deputados'! 

0 SR. YISCONDE DE lTADOR.AHY •là um nparte. . 
O Sn. D. MANOEL (di1'igíndo·se ao Sl'. visconde de Itabo

ral11J):- O nobre senatlor não teve a bondade d_e expor o 
motivo da suppressão i mas pelo seu aparte veJO que se 
trata de demolir o morro do Castello em breve tempo, e 
por isso não insisto cm que se adopte a emenda dn outra 
~!amara que autorisa o governo para matrdar fazer os con
certos de que carece a igreja dos missiona rios capuchinhos. 

Porque a nobre commisáo não apresentou uma emenda 
consignando a quantia necessaria para as despezas da se
cretaria da justiça? 

O Sn. VJSCOND:E DE'lTAnon.HIY dá um aparte. 
O Sn. D. MANOEL: - Perdôe me; V. Ex. não deve 

querer a continuação do systcma de abertura de creditas. 
~e a despeza é sabida, porque não .vai ella consignada no 
orçameiJto? O governo, que não se unportou q~e no. orça
mento fosse decretada a despcza para a secretarta do Impe
rio, tambem se mostra indiiferente a que se decrete quan
ti? para a secretarJa. da justiça; elle continuará a ~brir cre
dll_os,contra a optmão do nobre senador pelo 1\.to de Ja
nctro. 

0 SR. VISCO;\;DE DE !TADORAHY dá um aparte. 
O Sn. D. 1\IANOilL:- Sim, a lei'o permitte; mas o no

l.H e senador ha de convir que o nosso dever é decretar a 
Jcspeza. 

Parece-me que o nobre senador não npprova a reforma 
ua secretaria da justiça. 

nismo, Sr. presillente! Mas o ministerio prooegue no seu 
honoroso systema de corrup~:lo, e [>Qr i~so h a de morrer 
atolarlo no lôdo ua corrup.;:'to. 

\'.Ex. sabe bem, Sr. presidente, os meios de que os mi
nistros teem lançauo mão para l'azcr passar na outra camara 
o referido proj<'Cto banüar o. E' verdad..: que illustres bt·a. 
sileiros, CUJOS nomes a hi5toria rcgi~trará em letras de ouro, 
disscrão aos ministros: • Ht·jcitamos as vo~sas ofl't.!rtas, 
desdenhamos as vossas pt·omessas, t.lesprezamos as vossas 
nmcaças. Na ''ot::~ção só Leremos cm vista os dictatms rt~ 
no:sa_s conscien1~ia~. • 1\Iiseravci~ 1 ain1Ja vos julgais Yivos 
t.lejlOts da votaçflo? 

0 SR. YISCO~DE DE lTAnDI\Afl1' d{t um aparte, 
O Sa. D. MANOU: - V. Ex. parece que se não 

quer lemurar do que tem dito nesta camar:.t e na oatrà : 
o qu~ é miscravd 1 E' ucsgraçado, infeliz, digno de CJin. 
paiXao, etc. 

Sl! qualquer individuo me disser j • Perdi o meu pro· 
tcctor, o meu maior :nnigo ., eu direi:. E's um misera· 
vel,. isto é, és infeliz, Ji500 dl.l com rui xá o ! • 

Amdu. outro exemplo: se por d.·sgruça do ministerio 
V. Ex. fal!ecc:;sc (o qut Deus permill.a que se não re:t!ize 
senão muttü tarde, c eu que o veJ~) e o meu nobre 
amigo o Sr. Souza Franco mt! dissesse : • Saue quem mor
reu 1 o maior protector dos ministt·os! • eu diria: • àli
seraveis I perdêrão o seu arrimo ! • Isto é insulto, Sr. ,·is
conde? A pello para a consciencia de V. Ex. 

Pois o m_inisterio não vê que sua posição é tristissim3 7 
tendo venctdo por uma insignilicante maioria de votos em 
um.a !lu~stào de gaLinete? Não vê que 50 votos é uma 
mawna m1mcnsa cm uma camara composta de 111 mem
bros, c;n9~ o governo não poupou esforços para triumphar? 
Posso dtze-lo, porque tenho o testemunho de alguns Srs. 
deputados que tudo me contárão. Deixassem livre a vota
ção, c vcrião qual era o triumpho da opposição. Não sabe 
o senado que votárão muitos empregados do governo, 
além d7 trcs ministros que tiuhão f~.:ilo da votação questão 
degal.Hncte? (Comforça.) Isto não é miseravcl, St'. presi
dente ? ! V. Ex. não está horrol'isado com o trium
P!lO do ministerio ! E este ministerio ainda vive ... Sifrl, 
VIve pelo galvanismo; mns é já um cadaver, cuja ossada 
qua~do principiar a desconjtmt:.tr-sc ha dtl lançar um 
che1ro insupportavel. Mas não se assuste a maioria: !tão de 
vit· seis novos ajudantes de campo, e <:ntre ellcs algum 
Sancho, porque não h a D. Qllixot<: sem Sancho. (Riso.) · 

O Sr'. uaráo de i'lluritiua provnvclmente será nomeado 
conselheiro de estado para ser inllemnisado da pe~hin
cba que perdeu. 

0 Sn. D.\RÃO Djl l'tfURITIBA : - l5SO é uma inso· 
/ O SR. D. n!ANOEL: - Nem a das outras secretarias, lencía. 
' 9 ~R. YISCONDE D~ I·~ADORAIIY:- Nem nas outras, é 1 0 Sn. ~· UANOEL : - Repillo :l r.xpress.'io. E pot.!er~ 

0 SR. YISCONDE DE lT,UlORAllY: -Eu a não teria 
feito por certo. 

}ll'lllCtpalmcntc na. da JUfllçn,porquc acho grande o numero nlguem c~ctxar de considerar pec!tinch~t a ttd presidencia 
t!c empregados. da nssoctação central de colonis:~çào ·r . 
. os~. D. ~IANOEL:- E v. Ex. n.':io J:dla tambcm dado o Sn. llARÃO DE Munmu.: - Não tenho pecltin· 
·1m perto, onde h a um avultadissimo numero de cm prega- chas. · 
dos que niio tccm qne fazer e que pass:io vida reaalada 'I 0 s D M · 
Eu_ desejaYa que. o nobre senador fosse justo e dfssesse: . . R; • , A.NOEL .. : - Teve :~qu~lll ~et.:!t!n?h: ele 
•l'lào aprcsente1 l!mendas por1•ue rcr1r01,0 as reformas. • G.OOOU anouacs secn ti<~halho .e sem respons~bthdadc. O 

1 . conselho de .estado m'lo é pechwcha; IOJar mu110 honroso, 
O SR. YISCO~DE DE ITAnOitAIIY: -Não é isto. mas de lnutto tr·abalho e responsabilidade. Que o di· 

gão o nobre marquez de OJinJa, o nob1·e visconde de 
Sapucahy, ~ruguay, Itaborahy, Albuquerque, etc., que 
tanta honra fazem a essa alta corporação. 

, o, Sn. ~). 1\IANOEL: -l'lla? ~ is~o que eu desejava que 
\. 1~:< •. d~sscsse, c cu pcdll'la licença para dar-lhe un1 
apo!ad1ssnno. 

Estas ~·cformns forão o primeiro acto do maior cscandalo 
c do mats notavcl patronato que praticou o ministerio de 
12 de _dezcm~ro 1 (Apoiados.) .E' este o ministerio que tem a 
ousadta de falia r em economia; é este o rninistcrio que 
aco?selhou á ~oróa que na falia do throno consignasse o 
pel'lodo scgumte : • O meu governo tem-se prcscripto a 
mais severa economia na npplicação dos recut·sos do es
tado. • Depois de ter carregado o thesouro com um tlcspeza 
perma~ente Je mais de GOO:oooa; dt'pois de ter enchido as 
~·cpartH(OCs de. empregados ~lesncccss:uios c alguns muito 
wcpto~; depo·s de tct· exerctdo um patronato escandaloso, 
ousa. dtzr:r ao ~~aiz que tem-se prcscripto a mais severa cco
nonm na :3pplrc~c;tt0 dos recurw5 do c.:~tauo! E' mui to cy-

Cop10. está cor~ do o Sr. barão de Muritiba só por· 
que f..tllél cm pec/uncha! Fclizmcntr, porém, que e !la ha 
de acabar breve, porque o senado glosou os 5,000:000~ 
com que contava o Sr. ministro do imperio'para continuar 
a dar ~·:800~ de orllcnado a um individuo que nada faz, mas 
que é dos mimosos do ministcrio. Poure thesouro l estás 
ri_c~ para p~gar tt·rs, quatro c cinco ordenados a um só in
dlVlduo; mas estús pobre para dar pão ao clero e á magis· 
lmtura. Nüo póde continuar este sy~tema de accumulações, 
porque é escandaloso e excita a indignação publica. 
. Pois um hnmcm nposcnta-se mo~o e robusto, Sr. pre

srden te, .rerccbe o orâcnnclo de apos1~ntado, c pouco tem· 
po drpors obtem um l'mprrgo, e l1s vezes Jous, o vccumula 
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os novos orJcn:tLlos ao antigo? E' i$tO toleravel? lia ile ú 

thcsouro carl'cgar com tacs onus, sómcntc para que transi
tem pelas ruas da capital os favo1·cciLlos do governo em 
boas bcrliuJas, deem lautos jantares, brilhantes bailes; 
entretanto que outros trabalhão dia c noite e teem um o r· 
dunado mesquinho, que lhes não chega para alimentar 
c vestir suas l'amilias? 

E' indispensavel prover-se de remedia a um mal tão 
grave por meio de uma .l?i que ac:d)~ com essa~ accu· 
mulaçõcs escand:tlosas, JU que a legtslaçii.o anl!ga t.em 
cahiuo cm completo desuso. 

Sr. presidente, ia-me esquecendo faltar da polida. 
Os clamores dos excessos da polici:t são gcraes ; eu me 

refiro p6ncipalmente aos llelcgados e subtlelt•ga.dos, por
que os chefes de policia cm regra procurão cumpt·ir os 
seus deveres. 

Tem-se tornarlo a policia uma verdadcria calamidade 
pelos abusos que commette, pelas v iolcncias que pratica, 
mórmente nos lo~ares mais remotos. Na t•clação temos con

. tinuadas provas do que acabo de dizer. Quantos dias, 
mezes e até annos estão presos ind[viJuos sem se lhe for-

. mar culpa 1 Entretanto o Sr. minist1o da justiça, qu~r~n·.lo 
dar garantias ú liucrdade do cidad;,\o, mandou o!ft:recer na 
outra camara um projecto insufiit:icnte, corno mostrarei na 
discussão. MeJiJas mais efficazes propoz o illustrado seDl· 
dor por l\linas ex.-ministro da justiça. 

O decreto que o Sr. ministro ex.pediu determinando 
ás autoridades formadorali da culpa que dessem a razão 
)l9r que não formárfl.o a culpa no prazo marcado no art. 
HS do coJigo do processo crimin:>.l é uma Lurla. N~o 
observou S. Ex.. na relação que, quando a esta se requena 
l1abeascorpus, e sendo concedido se mandava ouvir a au
toridade competente, havia sempre motivo quejustiücasse 
a conservação de um indivi,luo na prisão por mais de oito 
dias sem se lhe formar culpa ? Nà.o se allegava que era 
grande a affiuencia de negocias publicas, ou outra di!Iicul
dade insuperavel, como falta de testemunhas, etc.? Pois é 
justamente o que ha de acontecer depois da expedição do 
decreto. As cousas, pois, licaráõ nn mesmo estarlo ; e os 
dcsgt·açados jazeráõ nas cadêJs sem:mas, mezcs e annos. 

Reconheço que não está na alçada do governo dar cer
t::ls providencias que dependt!m do poder legislativo; mas 
ao menos haja a maior cautela na nomeação dos empre
guuos, que,·se (orem honestos e imparciaes, não hã? ele c?m· 
lllelter ta·es abusos nem praticar tão revoltantes v10lcnctas. 

~1as sabeis, senhores, porque eu f.tllo na policia? Fallo 
principalmente pela immediata relação que e\la tem com 
•·• :;egurança puulica. 

O paiz esta por ora lranquillo; mas começa a appa~e
~cr uma excitação, produzida pelo projecto bancano, 
que tem mcrcci.Jo a qu:~si geral repro.,.ação, e contra 
o qual vão apparecendo muitas rcprescntaçi'les da côrte e 
das pr?v!ncias. O paiz, portanto, l!ódc ver P.erturb~d~ a 
tranqutlhdaJe de que goza, graças á tmprudeneta do mmts. 
terio, que, arrostando a opinião publica e obedecendo um· 
cumente ás ordens de uma olygarchia, sem se importar com 
o voto da maioria do conselho de estado, sem attender ao 
futuro do paiz, apresento~ o nefando rrojeclo que intilll· 
loll de melhoramento do meio circulante. 

antigo a1lia.uo, c plrcce que houve seria desintelligcncia 
entre elles. Mas p1·esentemer:tc a entente cordi 1le está re
novad:t. :\. olyg~rch :a set'l'ou as su.as [i!eiras~ c a população 
desta capllal as~1ste. a um bem tt'tstc e doloroso especta. 
cu lo: é o passe10 trrumpbal dos oly"archas dent1·o âe um 
carro puxado por seis homens de~ominados ministras, 
ou antes servos dos olygarchas. Cumpre ao senado en
vidar todas as faculdaucs, emj)~cgar todos os esforços, 
para lançar- por terra a olygarc ua, que com a morte d·o 
Sr. marquez de Paraná elevou de novo seu collo altivo e 
procura dominar tudo, sem exceptuar a propria corôa. 

Sr. presillente, V. E:c conhece bem a historia de Roma, 
e.o anuo pass~do aqui no~ fallou em triumviros qu~ divi
dtão par~ rel!lar, e por 1sso sabe que ·a olygarelua em 
R.oma fot uma das causas que muito concorreu para a 
dec~dencia da republica. Em vez de velhos prudentes, ex.-
pertmcntauos, desinteressados e que não tinhão em mira 
senão o bem da patria, um pequeno numero de pessoas 
que se não distinguião das outras senão peta ambição, pelo 
orgulho e pela avareza p1·ocurou apoderar-se da autori· 
Jade; e o povo p:tra livrar-se das vexações, das violcncias 
e da avareza cruel dos olygar.:has retirou se para o monte 
Sagrado e para o monte Avcntino. · 

V. Ex., Sr. presidente, sabe o que aconteceu depois, e 
de certo estará fazendo applicações deste facto historico no 
nosso paiz. Levante V. Ex. a sua poderosa voz contra a oly
garchia, prolligue-a com os seus discursos, e mostre ao 
paiz que toma por elle o mais vivo interesse e que está 
uisposto a combater com todas as suas forças o monstro 
chamado olygarchia, monstro mais horrendo, mais informe, 
mais ingente, que o de que fallaiioracio. · 

Una-se, Sr. presidente, com o Sr. m1rquez de Olinda: e 
com todos os que, desejando o bem da patria commum, 
detestão esse monstro e estão preparados para dar-lhe ,o 
ultimo garrote ; e havemos de dar-th'o, porque. o paiz nos 
acomp:mha nesse nobre empenho: o paiz não quer o ge· 
verno, a tyrannia da olrgarchia; o paiz tem presentes as 
palavras de um grande homem deste seculo, que dizia que 
a olygar~hia é uma tyrannia prior qll:e a que resulta das 
mooarcluas absolutas; que as olygarclnas nunca mudão de 
opiniões, porque seus interesses são sempre os mesmos. A 
o!ygarchia, Sr. presidente, não quer l.wJe o poder, como 
V. Ex. bem sabe; mas pretende governar detrás da cortina, 
como V. Ex. ha de ter observado: clla está cheia de hon
ras, de empregos, de riquezas, e exerce um poder im
menso no p:tiz. A olyga.rcllia já se es:á preparando para as 
futuras eleições; moços apenas formados, sem merito, sem 
serviços, estão já designados para occupar cadeiras na 
camara temperaria. São alguns filhos dos olygarcbas; e peço 
a V. Ex.. que examine Lem este facto e que o denuncie 
em tempo ao senado. 

A olygarchia quer de novo divid.ir o paiz em dous cam
pos e pede com instancia que se discriminem os partidos. 
Os clarins da olygarchia já tocarão a reb.1te e mandárão 
pór a postos os seclarios dos olygarchas. Sabe V. Ex., Sr. 
presidente, o fim de tndo isto? E' o completo triumpho 
na batalha eleitoral que tem de ser pelejada em novem
bro e dezembro de 1.860. 

Livremos o paiz de tamanha desgraça ; previnamos 
grandes calamidades, que de certo resu!taráõ ao triumpho 
dos olygarchas. Libertemos a coróa do jugo que a olygar
chia ousa querer impor-lhe. Se a coróa exerce livremente 
o direito de nomear os seus ministros e se estes não são 
do agrado' dos olygarchas, porque se não sujeitão ás suas 
determinações? Os olygarchas unem-se e declarãó que os 
ministros nada farão; que as medidas por e[Jes propostas 
nlio passaráõ; e que a coróa ou ha de demilli·los, ou lut 
de ver o paiz privado de leis de que elle carece para pro
seguir na senda da prosperidade. 

Peço a V.· Ex., Sr. presidente, que convide ao Sr. vis
conde de Itaborahy c ao Sr; visconde do Uruguay a que: 
nos ajudem a destruir o monslro denominado olygarchia. 

Disse ita pouco, Sr. presiden~e, quc,o ministcrio ?bede
ceu ás ordens de urna olygarclna.; c pode haver dt1V1da de 
que ella existe?l'{ão são apontados os olygarchas? O povo 
lliz: • Nilo ha ministerio; ha seis homens que nada !azem 
sem o consentimento da olygarchia. ~ De'·.o confessar q.~e um 
membro dest.1 casa a quem fiz oppostção, e que Ja não 
rive, auatcu a olygarchia i jungiu-a ao seu carro, impoz./he 
a sua vontade. Quando el!e entrava nesta casa os o!ygarch.as 
trem ião, murmuravào em particulm·, mas não ousa vão ta
zer~lhe frente. Certo senador a quem se perguntou por
que não tomava parte nas discussões respondeu: • Quero 
nullificar me! • Quando se me contou este dilo, respondi: 
• Quer recuar para dar marrada segu1·a. • Minhas previsões 
cst:lo justificadas. 

O anno passado nesta casa se nos disse : • O meu co
ração vai hoje mais para os libcr:1es1 isto é, os antigos 
~d vers:n~os, do que para os conservadores, isto é os au • 
ttgos am1gos. • l!:stas p lav1·as üzer:io grande mal a quem 
às proferiu. Os conservadot·es initÚI':'\o se contra o seu 

Peço ao meu nobre amigo o Sr. senador Fonseca que 
não se deite sem rezar um Padre Nosso c uma Ave Maria 
(l'iso), para que a Divina 'Providencia se digne coroar os 
nossos esforços do mais feliz result::ulo. Conto que, além 
desse acto religioso, ta miJem concorrerà com todos os seus 
esfort~os para o Lotll cx.ito de nossa ardua emp1·eza. 

lü 
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Peço ainda mais ao meu illu>trado collcga que cite ao Li uma carta do Sr. scna1or Wal:lledcy que conside. 
Sr. senador que ora occupa a c:Hlcira de presidcncia alguns ravn o projecto in_opportuno c pcripc!so; e consta·n]e que 
textos da Escript u ra, para lhe provar que ellc está obrigado m•stc mesmo srnttdo escreveu ,a dli.Jt~rcntcs pcsso;Js desta 
cm conscicncia a concorrer comnosco no grande rmpcnho córte. Orn, o Sr. Wandcrley c :nmgo dediCado do à0 • 

cm que estamos de livrar o paiz d~ maior inimigo que vurno, c p:.1r isso o seu testemunho é insuspeito. Ent~e. 
clle pódc ter. O nosso digno prcsir:lentP., o Sr. Queiroz, é tanto continúa o governo a empn'gJr lodosos meiu~ de que 
summamentc doei!, c com a mesma voz doce c maviosa pôde dispór para a adopção do projf·cto na 2n discussão e 
com que o nnno passado declarou ao scnttdo que o seu tem a vellcidarJe de acreditar que ha de aLter maior ~u
coração estava mais inclin~do aos seus antigos acl versa rios •t:ero de votos do que te\' C na pi'Ímeira. 
do que aos seus antigos nmigos responderá ao meu hon- Percç~o ns colonias, m:.~s r.assc a medida imposta pela 
!'ado collcga que póçlc contar com a sua cooperação, dando olygarchw! Pertur bc-se o patz, m~s não se ouse T'csisttr f:s 
nssim mais urn authcntico testemunho do amor que eon- ordens de um. pug!llo de homens que considcrão o pai;~, 
sagra á terra da Santa Cruz, do respeito que tributa ú corôa como seu patrunomo. 
c do desejo sincero que o anima de ve-la li vrc da orgu · Tu r:! o me f.tz cr·ct· que o m inistcrio csr,1 nas vasc3s da. 
Jhrsa c amuiciosa olygarchia que opprimc o paiz. Catão, morte; mas c!! c quer acabar como o padecente que c·x~ 
ao entrar no senado de Roma, repetia as P'J lavras: • De· horlado pelo confessor a que se reconcilie com Deus,' per~ 
lenda Curthago; eu d'ora cm diante ao entrar no senado dó c aos scu3 nd versa rios, responde Llasphemando c mos. 
JJrasilciro direi sempre; • Defenda ol!lgarchia. » E' um dos trando ardente desejo de vingar·-sc. ArJtes de mor·rcr al'o-. 
mais relevantes servir.os que se podem prestar ao mo· gado na. fama putridct d? corrup1(50 tomará vingança dos 
narcl1a e á naç'10. Guerra, pois, á olygarchia, cuja amuiçuo, q~c. Yot;1riio contra o proJecto. O!Jservc.m como -proccdc·u 0 
orgulho c avareza muito se parecem com a aruLição, or nHnrsteno de .1. de mm o ; apezar de sofircr guerra Yiolcn .. 
guJho c avareza que tanto souresahião na olysarchia cm ta de empregados de conOança, a ncnlwm tirou o pão por-
ltoma. que tirando o p~io a um tiràva-o a uma família. EJ~"ki. 

Senhores, al!cntni seriamente para o estado do paiz de- st•mpre esta modcr11r;ã:J do ministerio, e di:,se a um ~los.: 
pois que foi oll'crecldo n3 outra canwra o projecto intitu· mini~tros qucs~ não importasse que a sua m_ot!cração fos
Jado de melhoramento do meio circulante. Grande é ares· se tratada de lrDqncza, porque como pod~na c!ledormir 
ponsauilidadc do noLrc senador· pelo Rio de J.~nciro o Sr. trnnquillo no dia cm que referendasse o decreto tii·an,!o .o 
''iscondc de lt:.tLorahy, porque aJlirmn-se geralmente que pão a um 1 senhora honesta c oito ou nove innoccntcs filhos 
S. Ex. (I L rigou o nnn'isterio a apr'C'sentaJ' aquclla medidJ, que viviiío todos do ordenado de seu pai? Como poderia~ 
medida já tentada na rcuniüo do Banco do nr·asil, mas rc· céo perdoar um acto que talvez trou~:esse as m;~iores Jes: 
provada pela quasi unanimidade dos seus accioni~tas. Tam- gra~as para uma família innoccntc? 
bem não posso deixar de notar que o illustr c senador sus- Eis porque apoiei com tanto prazer os ministros do aa. 
pendesse a deliucração tomada pela directoria do lxmco de uinctc de /; de maio. . n. 
dirigir aos poderes uo estado a rC'prcsent~lção d.ctcrminada Sr. presidente, ia-me esc~pando um o!Jjccto importante . 
pela asscm];Jéa dos accionistas contra o rei crido pr·ojecto; de que trata mui perfunctoriamente o folhetim do Sl'. mi~
porque não pre~ idiu S. Ex. a essa reunião ? porque l'oi nistro da justiça : bllo da creação das faculdades theolo
uepois prcsidtr a sessão da directoria? Aqui anda capricho, gicas. 
pouco proprio de um va:áo tão illustrado; mas. nao vê o V. Ex.lta de rccOJ~tlar·se que a nsscmLiéa g.·ral decretou 
noLrc senador que a asse>mbléa pócle fucilmcnre tornnr a a crcação de faculdades t!Jeologicas para o ensino superior 
reunir-se, nomear uma commis~üo 11Jra redigir a reprc do clero. Ül'a, Sr. prcsideutC', esta medida foi pedidapor. 
sentação? não observa S. Ex. que a representação cstú todos os prehtdos do impcrio c aconsc:hada por todos. os 
feita desde que foi deliberada na reuni:io dos accionistas? ministros que tcem presidido a repartição da justiça: cu 

Eu disse a algucm que cl'a melhor nomear logo uma não n.c rccor·do Lcm do anno cm que fui a lei puLlic;1da. 
commissão... n~as o ccr·to é qu.e .se lhe ~fio ~cm ~ado cxccuç~o. ( Diri~ 

u111 SR. SENADOR: _Era a mesma cousa. gmdo se ao Sr. rmmstro da yust1ça) ~u não trago 1sto agora 
. . para censurJr a V. Ex., porque cntao a censur::. rccahiria 

,O .srr. D. 1\IA~O EL :- ".' .P~:.quc dc~conO~t que 0 Sr. soLrc alguns dos sc1:1s antccessore~; trago unicamente para 
pi~stdentc do .bane?, c :1 m,,~ortd d2s.dtrcctOJes não cum. pedir a v. Ex. que tom~ cm constdcração este oLjecto c 
pmscm a deh}Jcração d~ as.cm~l~a, mas tamuet~l se .me que não demore por mats tempo a execução da lei. 
oLs?rvou. que Isso podwa ser mal.mtcrprctado pc·los dtr~ 0 nobre mini~tro aponta duas causas que te cm ou: lado á 
c tO! e11, Vl.st~ c,9mo as. rcpr~s~"~ta_çocs de outro~ cs tab.~lcCI crc~ção das f'ac 111Liadcs: rt ceio de a.ugmcntar as dcspezas 
me~tos Lant;aJ t?s foi ão dm~:~tdas pelo? seus dtrcc~OJ cs. publicas; duvil!!us que tcem apparecJdo. Quars são essas 

Na o~tra can~~ra Já se tratou d~s~c _olJJCcto, c os,rlt~cursos . duvidas? Diz-se qu~ reclamações dos uispos relativamente 
dos S1s. Marttnh?_ Campos, o ~·l:etra L?~~ c I er~~ndes ú nomeação uos proless?rcs c a adopçilode livros para as li· 
?a. Cunha nada detxárão ~~ dc.cpt~ .. O mmLtro da l~zcnda ções nas faculdades. Pots bem, de novo reclamo a execução 
!~1 completamente pulvcn.ad?, a.stm como o tem stdo na dél lei c espero que no anno futuro estarão as f' c ld d 
d1scussão do seu nefando proJecto. cread~s. <~ u a 03 

(O Sr. vice-presidenle deixa a cadeim da presidencia, que 
c occupada pelo Sr. 3·1 secretario, por não se acllm o 1 o na 
casa.) 

Heceio, Sr. presiJcnLc, que a tmbulcncia de que falia 
o Sr. ministro da ju~tiça no seu folluc:m vú apparcccndo 
por causa do lu] pr OJCcto. E porv!'ntura s:b agiotas a pra
ça do commercio da côrte, os acciotútas dos bancos, os la· 
vradores, os capitalistas daqui, da D:.dlia c de Pcrn3muuco 
que tccm .assiguado as rcpresc~tnçõcs dir·igidas aos potlc,rcs 
do estado? Tamucm o nobre vtscondc de 1taboral1y foi m 
justo cm ~ppel!idar de agiotas, c ni'i? sei que mais, pessoas 
t:io respcttavets. Eu !amuem votei pela rcp1·esentnção, c 
não sou nem nunca lui ngiota. O noln·e visconde cst:'t 
muito apaixonado, c por isw n:Jo admira que teuha solta
Jo expressões tacs, que devem magoar profunJamcnte 
tantas corporações que tccm usado de um direito sagrado 
outorgado pela lei !undamcntal do cst:tdo. 

Sinto, Sr. ptcsidentc, que rrào esteja na c:m1 o Sr. se· 
nador Gonç:dvcs M:ntins, para inl'onunr o sc·nntlo sobre a 
imprcs:ão que tem CtJusado na Il:•llÍa o f;rt<rl prnjrr.to 
!J:tllcnno. 

Senhores, direi al.guma cousa soLrc telegraplws elcetri.
cos. E' uma bella invenção, mas por ora podíamos Lem 
prescindir dclb, porque acarreta müitas dcspczas. Mas 
para que conse:J·var a communicação com Petropolis por 
meio do tclcgrapho clcctrico durante toclo o anno? Durante 
a estada de Su1s i'tlugestaucs Imperiacs concordo; mas d.e
pois que se retir~o pan·c.e me uma supcrllu.idadc. A re~ 
ceita dú para a dcspeza? De certo que não. 

Seria melhor que a de~peza com tclcgraphos clcctricos 
fosse applicada a mcll10rar o estado do clero, que ttlo di.:rno 
é de melhor sorte\ " 

( Tia um aparte.) 
Ainda tcnlro que dizer; é a ultima \'CZ que fali o; lenlrão 

pacicncia: c desde j:'t tlcclaro que ngrade,;o mu1Lo a atten· 
1,:fio com CJ UC OS meus honrados collcgas me OU \'Cm ; mas 
t:.~m!Jem não levo a mal que se ausentem para descansar e 
comer a sopa. 

o Sn. CA~DIDO nonGES:- Queremos votar. 
O Sn. D. ~LL'iO'F.L: -· D~qni hn pouco poderemos vot:~r. 
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0 Sn. CANDIDO BORGES:- V. Ex. toma o tempo tou > • 

O SR. D. 1\L\NOEL: -V. Ex. prome!leu fallar sobre 
colonisação c não fallou. 

Se~horcs, eu suppun_l~n que c:a jlt tempo de descansar a 
respcr~o do trafico ~e alr1c~nos; Isto é, acreditava que não 
~evenamos t~r mars receiO tle q.u~ e~sc crime ltediondo 
!osse commctti?o. Mas o nobre mm1stro diz que não, que 
não püdem.os.a!nda descansar; que cumprecontinuarmos 
a CSt:lr ITIUI ''rgrJanlCS C a empregar todos OS esforços J1:lra 
mallograr.qualquer tentativa dos traficantes de carne hu
mana. Pois bem I conte o P'ovemo com a minha coallju
~ação para qua_csquer mcdtdas que forem neccssarias para 
frustrar os proJectos dos perversos que pretendem enri
quecer-se comprando c vendendo homens livres. 

'Ü Sn. CANDIDO BORGES:- Hei de faliar j mas V. Ex. 
occupa todo o tempo .. 

O SR. D. MANOEL : -V. Ex. diz agora como dizia 
certo l~mte r.m Coimur·a ~jlLe gostava 

1 
de jogar o whisl, 

era murto seguro e quas1 sempre gan Java. Os parceiros 
lhe lançnv~o. en'! rosto a maneira .ror qu~ jogava ; e elle, ba
tendo na algibemt, !Ires respondn :-Ca vão os pintos para 
compr.a das perdizes (gostava muito de perdizes ). Quan-Jo 
EC lança em rosto ao nobre. senador de nflo ter cumprido 
a promcs.sa que fez de respon~er ás observações sCJbre a 
t~l assoctação central fie colo.msação, de que S. Ex. é pre
sidente (forte melgucira) , responde o nobre senador 
batendo na algibeira c dizendo :-Aqui estão 400g que 
r<'cebi para não faH~r cousa alguma c que accumulo aos 
900~ de senador, c não sei a quanto de medico apCJsen
tado. E' Lambem outro exemplo de escandalosa accumu· 
lnçfio. 

Senhores, ainda vou pedir alguns momentos de atten· 
c;fio para tratar de um 0bjccto que iufdi!mcnte "'uardei 
para o lim: é a moeda falsa. 

0 

9uando se pcn~a seriamente neste objecto, não se pódc 
tbxar de estreml'ccr; a morda fillsa é o que me aterra 
e não o papclori.o, que se pretende converter cm ouro: 
A moeda falsa pode tra<cr a sul.Jversão de immensas for-
tunas e obrigar o paiz a grandes sacri!icios. · 

Entretant~ ap_ont_ão-se grandes fortunas feitas pela 
moeda falsa • des1g~ao-se _alguns ho~ens que as possuem c 
que gozão de consrdernçao na soctedade. Fizemos uma 
c?nvençfio com P~r1u5<~l, que p~uco ciJci~o.· produziu ; 
t1 ata se de novos aJustes, como d1z o Sr, mrmstro no seu 
folheto ; vercl'!10S se é possível eonseguir acabar com 0 
fabrico de moeda falsa naquelle reino. 

E' p:tra este objecto que o governo deve dar toda a 
attenção; mas aclualml'ntc do que se trata. é. do papelaria 
dos uancos, e o Sr. S:Jl!es tem tanto a peitO substitui-lo 
por ouro que quando fal!a incllão·lhe as bochechas, como 
S:! ti vesscm ouro dentro. (Riso.) 

Eu estava na camara dos Srs. deputados quando ouvi 0 
famoso ~iscurs~ cm s_ustcntaç1io ~o projecto aur{(ero. o 
senado J:l o devHl te~ hdo, e por Isso n.'l.o faço a e!le re
llcxões. Que parto tifgno t.lo primeiro financeiro do imperio r 

(lia algunsapartcs.) 
. Scnlrorcs, eu devo pedir todos os escl::trecimentos que 
J~lgar ~e?essarios, C de:v~ referir. O que me con:ár:'lo~ (Ó 
01ador dmgc-se ao 81'. mmrstro daJUSl1Ça.) V. Ex. mandou 
dar a um lulano Alc:ml'orado 30:000~? 
Dis~crão;mc qu~ pela !~partição dajustiça dfu-se essa 

quantra a tttulo de mdemntsação por serviços relativos ao 
trafico. Eu ou~i ~i7.er que esse individuo fór·a despedido 
de certa co~m11s.sa? de que esteve por annos encarregado; 
Tambcm vt a copra de uma carta que pessoa respeitavel 
desta casa lhe escreveu, ~poiando prctrnçõ~:s que tinha 
ao p~gamento d~ quantra avultac!a: Na outra camara 
alguma cousa se d1ssc; mas o Sr. mmrstro do in:perio pa
re.c~ que l?v~ di~icu!dade ?e explicar-se. Em!im, o nobre 
mm:stro ua JUStiça podera sem compromettimen'o info!"
mar-mc se o dito Alc~nforado ainda tem pre_tenções com 
o governo, se d.clle exrge o pagn~ento de scrv1ços oritr'ora 
prestados rclatt\'amente ao tnafico c a quanto monta a 
quantia por ellc exigiria ? 

E' de mister q.ue certos f~ctos nã? fi~ucm mysteriosos, 
porque O mrstcrw dá occas1ã0 a COnJecturas, muitas ,·ezcs 
ôcsagradavets. . 
Senbor~s1 é preciso q?e. o nobre ministro pelas autori~ 

dades policwes c pelos JUrzcs de orphã<>s examine o tra
tamento que em ger11l se Já a algumas africanas livres. eu 
tcn.ho ouvido tantas cousas a este respeito que receio' re
fcnr ao senado; er.trc ellas ouvi qne ha famílias que rece.:. 
bêrã? ba 12 ou 1.5 annos africanaslivres, cujosfilhosforão 
bapusados como escravos .... 

Ora, se estes f~clos são verdadeiros, cumpre que sejão 
severam?_nle p_umdos os que os teem prati~~do ; cumpre 
d~r pro' lf!enctas para que os filhos de afncanas livres 
seJãO arrancados á escravidão, a que os reduzirão os ho .. 
mens desalmados que contratarão os serviços dessas afri· 
cnnas. A proposito referirei a s~:guinte anedocta: Contou-se a~ 

Sr. Sall~s Torres·I~omem que o digno senador pelo Rio 
de J~ne1ro o Sr. vi.sco~de de Ita~orahy havia dito que 0 
considerava o pmnetro finance1ro theo1'ico do Brasil o 

Já se '\'ê que e•tou occupantlo a allcnção do senado com 
oLjectos pertencentes ao orçamento d1 justiça. 

homem do ouro, vulgo Timandro... ' 
0 SR. BARÃO DE àfURITIBA dá um ap:ute. 
O Sn. ~· l\IANOE~:- Pois de quem é o Libello do povo? 

quem esta nelle ass1gnatlo ? 
O homem do ou:o, digo, mostrou-se irritado e disse: 

-Que grande elogiO ~m uma terra em que nin"'uem en
ttnde de finanças d1zer que sou o prrmeiro financeiro 
theorico! Peço licença ao noure senador para lhe pergun. 
lar porque não acerescentou as palavras- c pratico. 
. 0 SR. BARÃO DE MURITIBA dá um aparte. 
. O Sn. D. MANOEL:- Sim, estcv~ algum tempo no 

thesouro, on~le nada trabalhava, c de1xou as pastas pcja
dus de pape1s sem despacho. 

O nobre senador pelo Rio de Janeiro deve ser mais 
pareo cm elogios para não cnconlrnr ingratos como foi 
para COKI S. Ex. o Sr. F. Timandro. 

1 

, Mas, senhor e~, o mal vem. só de Portugal? Quero dizer, 
suem Portug:tl e que se launca moeda falsn, que é impor
tada para o llrasil? Na terra do 81', ministro não é esse 
crime mnito vulgar? Diz se que nellc são com:>liccs mui
tos hom~ns notaveis c que a gente ordinarin nà~ é punida 
pelo opo1o que cncontr·a até cm potentados. Petliria ao 
nobre. ministro que nos ministrasse informações a este 
r~spcito, c que n_os dissesse se a legi6laçào existente e sulli
c~entc para,pumr lrto. grave crime e rrcvcnir.a continua
ç.w deli c: 1 enho ?U.VIllo contar cousas a rcspctlo da Bahia 
'i uc me Jazem ~ll'fl[llíll' os caucllos. 

0 SR. BAPTJSU DE OLIVEIRA dá um aparte. 
_O Sa. D. ~IANOEL:-Não mcesqucço; é paraofim. 

A mda Lenho alguns _pontos em que tocar: por exemplo, 
sobre a guarda nacwnal. Ntío tenho outra vez de !'aliar. 
vejo que os nobres se~n?ores qu~·re~l votar hoje; mas \em: 
bro-lhes que o .Sr. m1mstro da Justtça tem tomado muitas 
notas e está obnga1o a responder ao Sr. Vasconcellos c ao 
Sr. Souza Franco, ~~e lhe pedirão muitas inlonuaçues. E~ 
do dever do Sr. m1mstro tomar a palavra e ser menos la
conico do que foi cm seu. folheto c no discurso que profe·· . 
riu ha poucos dias. · 

O Sr. minis~ro tln justiça l'c?: um gran(!e elogio ao regu.· 
lamento cxpcdulo para cxecuçao do coJtgo commercial c 
pareceu-me até querer que fosse acloptudo no fôro civ'il. 
O nobre ministro. mostra não ter bastante conhecimento 
desse regulament~ e dos inconvenientes que dcllc tcem 
resultado na pratiCa. llasta lembrar a S. Ex. a parte re
latim. ao processo das fallencias. 

Tive occas1ão de obscrvnr a. necessidade ele se alterar o 
regulamento quando fui jui1. commcrci:J!, ainda que por 
pouco· tempo. A reuni:1o dos credores é diflicilima; tive 
até necessidade de convoca· los para se reunirem cm uma 
das salas da pl'Jça do commcrcio, e mesmo assim só com 
muito esforço pude conseguir o· lim da convocaçilo. N[lo 1.! 
occasião para dar desenvolvimento a esta ma teria. 

Concordo na ncccssidar!c de <1brcviar o processo c livrn
Jo das delongas qne soBre, com grande detrimento das 
partes, que no lim de uma demanda cst~o ús ·•czes Jtobrcs 
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c tecm gasto muito mais que o valor t!cll:l. Esta medida 
deve vir dt•pois de puuticado o novo codigo C1vit, cuja con 
fecção está contrata<.L.I com o Sr. Dr. Augusto Tcix.eira de 
Freitas. · 

O noLre m;nis~ro disse que, se ningucm npresentasse 
uma emenJa cons1gn:mdo a remuneraçüo para o autor do 
codigo civil, S. Ex.. a ofTercceria nesta discussào ou na ter· 
ccira. Nessa occa~ião o Sr. scnatlor por Goyaz ôisse que 
ol1'ereceria a ementla cm sentido contrario. Eu de certo me 
opporci a essa emenda do nobre mini~tro, c vou dar ara
zão. No paiz não ha um homem habilitado para f<~zer um 
coJigo civil. Bem sei que esta opinião desagradara a al
guns; mas sou franco, costumo dizer o q'lC entendo. 

UJU Sn. SENADOR: -Isto é verdade. Ha de copiar. 

O SR. D. li!ANOEL :- • Senhores, dizia 1\IiraLcau na as
sembléa constituinte de França, traç:~r uma constituição é 
JlOuca cousa; a grande arte consiste em accommoda-la ao 
}JOVO que ella deve reger. • Eu direi :-Fazer um codigo ci
''il é pouca cousa; a g1·ande ditnculdade é accommoda-lo 
ao povo que elte deve reger. QLiando foi discutido o codigo 
civil f•ancez na present;a de Napoleão, um dosjuriscon
sultos notou-lhe grandes defeitos e até absurdos. "Não vos 
admireis, disse elle aos seus collegas, que eu assim me ex.
vrima, JlOrque não conheço nada mais diaici! do que lllll 

codi9o civ1l appropriado á nação que por elle deve ser 
úirigu.la. • Todos s:d.Jcm quem fez o codigo civil dos fran
cezcs. Ora, no paiz não ha um só homem que mereça o 
nome de jurisconsulto; ha jurisperitos, mas jurisconsultos 
não. 

Nem isso admira, porque a. França, paiz dos sabias, 
quantos jurisconsultos conta? Talvez dous, Dupin e Tro
plong, na opinião de escriptores distinctos que detles teem 
fallado e que muitas vezes os citão nas suas obras, como 
verdadeiras autoridades, em pontos de direito. Se codigo 
civil brasileiro é uma cópia dos codigos civis francez, 
sardo, etc., então é a tarefa facil; mas, se codigo civil é o 
complexo das normas pelas quaes se ha de dirigir o Brasil, 
o trabalho é muito arduo e demanda grande cópia de co
nhecimentos theoricos e praticas. · 

Como hei de consignar um premio por um traballo que 
não conheço? Venha o codigo, seja examinado por pessoas 
competentes; e se fór digno de approvação não póde haver 
duvida de que a ass·:.mbléa geral ha de remunerar com 
muita generosidade o autor desse codigo. Para que, pois 
tanta p1·essa em marcar o premio que se ha de dar ao Sr. 
Dr. Freitas, cujos talentos, abundantes e variados conheci
mentos sou o primeiro a reconhecer? 

tamanl~o peso tle serviço; arranca-se gu:m.Lls nacionaes dos 
~cus mtstcrcs, da sua lavoura, do seu commercio e da sua 
mdustria.p_am ?uriga-los a servit· como trJpa de linha ou 
força pol~etal: Isto é dcsn;l!Ur'::tl' int?iramente a instituição, 
é contranar a letra e esrm1to da le1 que a creou. S:~bcis o 
que acontf•Ctl? To.dos procurão pretexto pa1·a se isentarem 
da guarda; os ~thstamenlos a!u estão p;,ra prova disto. 
Quem tem mews não serve na guarda nacional não 
carrega com o pesado serviço das gu:trdas, rondas,' con
ducçà? de presos, etc. Ha nas províncias um clamor contr·a 
o servtço p~sado qu~ se e_xige da guarda nacional: é por
t~nto, prec1so, provtdenc1ar de maneira que a aua1·da na. 
c10nal se nào torne um1 imtitui,;ão aborreciJ~ e odiatla, 
mas amada e l'cspeitada. . - . 

o SI', min_istro tb justiça !lil:O pt·opõe alteração na lei da 
guarda nacwnal, pouco diz a respeito delta; mas reco. 
nhe?e que te~ p~cs!ado bons serviços e mostrado toda a 
d~dJCaç;io ás mstitu1çõcs monarchicas. Nesta parte a opi
m:'io do Sr. minist1·o está de accordo com a do senarlo e 

d .• 1 f' . ' ' posso 1ze- o a outamente, com a do paiz inteiro. 
S1·. presidente, cu vejo que V. Ex. e os outros Srs. se. 

nadares que me ou \'Cm esta o fatiorados e por isso vou 
. J' o ' tCI'mtnar. pe mJo lhes que aceitem a expressão do meu 

rcconhecm1ento pela atLenç<to Lencvola que se di•Tnárão 
prestar-me. 0 

. Ao terminar o orador o seu discurso, e tendo o Sr. pre· 
stdente declarado que a discussão ficava adiada por niío 
haver casa pa1·a se votar, suscitou- se uma quest:lo de or
dem, em que tomarão parte alguns S1·s. senadores,· sobre 
dever-se ou não proceder á chamaria para se conhecer 
quaes os Srs. senadores que se havião retirado durante a 
sessão e quaes os que se acha vão presentes. 

0 SR. PRESIDENTE, consultan•Jo o recrimento e fazendo 
a leitura do artigo cuja autorid;tde se i~vocava para pedir 
a chamada no fim da sessão, decidiu que n:'io mandava pro
ceder a ~lia, e dava a discussão por adiada por não haver 
casa. Des1gnou para ordem do dia da sessão seauinte a 
discussão d_o requerímen~o do S1'. Jobim, qne ficú~a adia
da, ~ contmuaçâo da dtscussão do orçamento na parte 
relativa aq ministerio da justiç11. · 

Levnntou-se a sessão as 2 horas c 52 minlltos da \.arde. 

. Note o senado ainda que, segundo o dec~eto que auto
rnou o contrato, o cod1go tem de ser ex~mmado .ror uma 
commissão de juizes peritos, que de certo diSCutira() l'RESIDENCIA DO SR. ~1:\NOEL IGXACIO CA.VALC.\N'fl DE 
luminosamente as questões que elle oll'erec~;~ Só depois 
dessa discussão é que se conhecera o merito do traba
lho e se podera avaliar o prcmioJque merece o seu autor. 

Consta-me que o Sr. Seabra, que ha pouco ollereceu ·o 
seu projecto de codigo civil portuguez, dirigiu uma carta 
a pessoa desta casa pedindo ser contemplado no concurso 
tjue houvesse p:m o codigo civil. 

LACEilD.\.. 

SU}JiUARio.-Observqções do St. Dias de Carvalho sobre a 
acta do da antecedente. Approvaçào della.-Exp ~cliente, 
-Representação sobre o projecto bancaria em di8cussão na 
camara dos deplllados. -Reflexões do Sr. Souza Franco 
sobre a necessidade de moeda milt(/a para trocos.- Pedido 
do Sr. T'a~concellos.--Ordem do dia.-Retirada do reque· 
rimento do Sr. Jvbim, adiado na ses.são antecedente.-Con· 
tinuação da 23 discussão do orçamimto na parte relativa 
ao ministetio da juMiça. Bncetramemo da discussâo. Vo· 
tação. Questão de ordem sobre a continuação da discusscio 
dos outros. artigos da proposta do governo. Observações 
dos Srs. vzaconde dç A baeté, Ferra: e U. ll!anoel. 

A's 10 3/4 horas da manhã o Sr. presidente aLriu 
a sessão com 32 Srs. senadores. 

Eu li uma parte do codigo civil do Sr. Seabra, com mais 
de ml1 artigos, e nesta leitura rapida c incompleta encon
lrei muita clareza, ordem, methodo, etc. EmGm, eu não 
JlOsso fazer um juizo seguro sobre o merito da queiJe traba
lho, nem mesmo depois de uma leitura mais meditada, 
porque fatlecem-me os conhecimentos para ser juiz em tal 
materia, principalmente tratada por um homem tão emi
lJente como o Sr. Seabra; mas confesso que gostei de ler 
alguns artigos e fiquei prevenido c1~1 favor deste trabalho. 
Sei que o Sr. Dr. Freitas ,já o analys0u e publicou um 
opuscuto, que foi disúibmdo nesta casa, no qual faz forte 
censura ao projecto de codigo civil do Sr. Seabra, que O Sn. 2o SECRE:fARIO fez a leitul'a da acta da antecc· 
provavelmente se clara pressa em responder ao Sr. Ur. dente. 
freitas. São dous lwmens muito distinctos pelos seus 
vastos conhecimentos em materia de direito • 
. Senhores, todos os annos se occupa o pal'!amento,e se-

namente, de uma instituição que no meu modo de pensar O SR. PRESIDENTE:- Tem a palavra. 
deve ser mantida c conservada como uma garantia da I o Sn DIAs DE "A . . · · 
ordem e das liberdades public~s · fallo da cru arda nacional. • . "' ~' ALHo •. -Sr. presulcntr., deseJO q~c 

rr • , • , , ' • tl o Sr. ~ecre,tm·t~ me d1ga se a mdtcat;:1o ::~presentada hon-
A 0 Ual da n<~clOnal nao putle contmu3r a carregar com tem su estu ass1gnada pelo Sr. barão de Quarahim. A razüq 

0 ~R. DIAS DE CAI\ V ALUO :-Pe ?O a palayra. 
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de minl1a pergunta, S1·. presidente, õ a seguinte: O alligo mittir que continue aind:~. com a palavra sobre outro as-
do rC'gioocnto que trata do destino que devem Let' as intli- sumpto, tamLem pela o1dem. ' 
cações determina que citas sejào sujeitas ao mesmo pro- ~ an_uo passarlo apresentei nesta c:~sa um projecto para 
cesso que os projectos de lei. rdundu· m?eda de c?Lrc c melhorar o cunho das moedas 

Ora, os projectos de lei, senhores, clepo:s de aprcsen- d7 prata. ~rmha cm vtsta satisfaz_er uma necessidade publica 
ta dos, são depositados sobre a mesa, e ahi ficão para ter reconhectda, qu~l a de ~rocos mtudos, necessidade que cada 
segunda lci:ura: depois desta leitut·a é que sãu julgados vez se t~rna rnats senmel nas. di~crsas proyincias, que já 
oujectos de deliueração, ou são rcmellillos. á commi~são deu me. mo dcsg?stos na provmcta úa Balna e que pois 
compctcntr, snlvo quando tenhão a assignatura de mem- merece ser attend1da. ' 

1 1 

bros sufiicientes para apoia-los; mas parece-me que a in· Na o dire_i q~e o projecto era bom ou máo' somente di;.o 
dicnção <•presentada não tem a as~ignatu1·a de membros que <tcho mdtspe?s.avel que o Sr. ministro'da fazenda gu 
.sufiicientes, e creio que o regimento exige expressamente ?h; um dos Srs. mmtstros, quando não adoptem este pro
que .sejão.apoiadas a. indic~ções para depois serem re· J<·cto pcn· nã? o acharem conveniente, fação-lhe as emen-

. meLL~das a competente comm1ssào. c.h_s ~eccssarw~.ou apresentem outro qualquer em substi· 
· . . Esta é uma qucst1o de re.,.irnento, talvez de pouca im· tuiç,ao. Pela mtnba. parte o que posso fazer é requerer a 
~ ,··-· · Op'o"àància; ~tis .f.\lfccta, com~ disse, a pratica l'egular dos s .. Ex., como reque~ro, que dê essa.mediaa para ordem do 

I 
nossos traoalhos, e eXigtâi1 q:w .t!t:trle--.jA procc~esscmos ~.1t:. a. q~.~~~o lór posstvel,_ porque a !alta de trocos é exces
co~ toda a circumspécçào e s~mprc n:1 ~onfor.nuJa4.~ __ d.?. ... •Jl'in i ·Ir ossos merc;ctos e sente-s~ g~andes embaraços, 
reo1mento Talvez eu não esteja bem mlormado· mas re· I ·,c P<~ .ncnte cm aloumas das provmcws. o · ' E' (lrectso que se tome aJau · -1 

• • • • cordo·me de que na s~ssi'io do anno_ p:1ssndo, <Jpresen · . _ • ::.. mas provtuencms; se o .mi!llS· 
ta.ndo [.lmbem uma inc.ltcação a rcspctto de alterações ao teno nao qu~r to~ar, o senado que as t?me; e·eu IDSii!lO 
reaimcnto teve dia secunda leitura. No entanto, como cm que se d~scuta no senado o meu proJecto para regular· 
po~crei e~tar en"anauo," .submetto-mc inteiramente ao se este negocw como for mais conveniente. . 
juizo de V. Ex. 0 O S_n. PRESIDENTE: -Tomarei na devida consideração 

11 
O Sn. PRESIDENT2: -Não presidi hontem a sessão 0 pedtdo do Sr. senador. · 

por me achar incommodado: não sei, portanto, o que nella (: SR. VASCONCELLOS:- Peço Lambem a palavra pela 

. .. 

O SR. PRESIDENTE: -Tem a palavra. 
realmente se passou; mas pela leitura dos jornaes pareceu- 0rdem. . 
me regular o modo ror que se procedeu a respeito da indi
caÇão, por ser especi: I o processo das que teem por lima 
alteraçãodo regimento. Estas regem-se pela disposição fi
nal do mesmo regimento, e as outras pelas díspusiçõcs dos 
arts. 65, 66, 67 c 95. . 

·li 

A disposição final diz o seguinte {lê): • .... as indica
ções para ser alterado este regimento ('fi qualquer de seus 
artigoll, ou para ser additado, passarúõ pelos tramites dos 
projectos d~ lei, depois de exatai~adas pela commissão da 

0 Sn. VASCONCELLOS:- V. Ex. ha de lembrar-se Sr 
pre~idente, que li~ ~m requerimento ha ~ais de um ~ez; 
pedm?o algu~as tn~urmações á secretaria de estado dos 
?egoc10s do u?peno a respeito do trabalho enviado 
Utjuella secretana de estado pelos presidentes de província, 
quando farão estas tl.1vididas cm districtos eleitoraes. 

Não s~\ se já veiu essa resposta .da secretaria de estado; 
r~1as creto qu? não, pois ainda não me vei u áS mãos. Pára 
lazer este pedtdo á mesa é que me levantei. E, visto. que 
estou. C?m a palavra, Sr. presidente, aproveito-me deita 
para mlorrnar a V. Ex.. que hontem se requereuno fim da 
sessão que s.e fizess~ a chamada: crão quasi 3 horas quando 
acabou de I aliar o tl!'.ls tre senador pela província 4o I\.io
G:randc do N?rte; e eu, que desde que estou no senado 
amda ~ão v! proceder-se assim, estranhei que se fizesse 
essa ex1gencw, quando em dias anteriores, não havendo 
casa á i hora, nao se Linha procedido por tal modo. 

I 

mesa, que wtcrpora a esse respeito seu parecer. " . 
Or~, us r.alavras-passaraõ p~los tramites dos fll'OJectos 

de let-crew que não querem dtzcr outra cousa senao que 
~acs indicações devem ter tres discussões, como os pro
Jectos. 

Se, po:ém, a indicação não tem por fim a alteração do 
regimento, o procedimento é di v ei'SI), porque deve ser 
apoiada e passar unicamente por duas discus~ões. 

Não l1avcndo mais q11em fizesse observações sobre a 
acta, foi appruvada. 

EXPEDIENTE 

/' 0 Sn. 3° SECRl!UnlO l.::u 
, Um. aviso do ministcrio dos negocias da fazenda, remet· 
' tendo a t:ti.Jclla demonstrativa da emissão c fundos dis· 

potáveis de cada um elos bancos existentes no imperio, sc
gund?. os ultimas baluncctes recebidos. -- A quem fez a 
req UlSIÇáO. 

Um requerimento de Diogo Wa!lacc, pedindo privilegio 
para o estaLclecírneóto de uma laurica de nova industria 
no Ilrasil.- A.t com missão de commcrcio, indust1·ia c artes. 

O que tenho de pedir a este respeíto é a observancia do 
regimento j se o regimento manda fazer a chamada, fa
ça-se .o que elle determina; mas entao me parece que 
ell e úeve ser cumprido em todas as suas partes• -
. Perdde-mc V. Ex.. esta observação; mas, se V. Ex.. es

ttvcsse presente no fim da sessão de hontem havia de 
reconhecer a necessidade deste requerimento. 

1 

ORDEM DO DIA. 

I 
Com par :cêrão 110 decurso da sessão mais 7 Ses. sena· 

dores. 
. O S!l. Pr..ESIDENTE:- Segue-se a apresentação de pro
Jectos de lei e indicações. 

O SR. SouzA. fnA:>J:CO:- Peço a palavra pela orJem. 

Entrou em discussão o requerimento do Sr. Jobim, 
apoiado e adiado na sessão antecedente, pedindo que se 
requisitasse da camara dos deputados nova remessa da 
rcoolução uutoris~ndo o hospicl€1 da vi lia <le S. Gal.Jriel, na 
provindtt do Rio·Grande do Sul, a possuir bens de rai:~: até 
a quantia de 50:000~. · . 

O Sn. Jonm pediu, e o senado consentiu, a retirada do 
seu requerimento, por ja ter sido aehalla nos archivos da 
casa a proposição a que elle se referia. 

~; O Sn. PrtESIDE~TE : -Tem a palavra. 
:: O Sit. Soun F!u~co: - Pedi a P.alavra para mandar 
a. mesa um requerunento em que quast todos os com me r 

: ctantes .de café da prac;a do Rto de Janeiro, ou ao menos 
cm mutto grantlc numero, representão ao senado contra a 

:. medida tinanceira proposta pelo Sr. ministro da fazenda. 
· Peç? a Y. Ex. que mande buscar a rcprcsentaçilo, e rc • 

quen·o que ella va ú mesma commissi'io a que teem ido :Js 
, ?utrus que teem sitl.o <•presentadas sobre este mesmo ob-
1_Jecto. 

O Sn. lll\E5IDENTE :-Vaiá com missão de fazcnd.1. 
O SB.. Sour.A Fn.\NCO :-Agora V. Ex. ha de me per-

OilÇUIEl'\IO DO MINISTERIO DA JUSTIÇA.. 

Achando-se presente o Sr. senador ministro da jusliça, 
continuou depois a discussão do art. 3° e seus paragrapbos 
da proposta do governo lixando a dcspeza e orçando a 
receita geral do- imperio para o exercício de 1859 a 1860, 
com as emendas da camara dos deputados e da commis· 
sào de fazenda. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, o Sr. presi
dente consultou o seu .. do se julgava a ma teria sufficiente· 
mente discutida, e assim se decidiu, para proceder-se á 
votuç:1o. 
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O SR. YASCO:NCJ!LLOS (pela Ol'dem): -Eu desejava, l ,Ü ~R. DA HÃO DE QUA.lLA111~I : - Querem demorar·, 
Sr. presidente, mrmdar ~uas em~nda.s soL•· e o assumpto de s·~Jil la cowo for. , 
que se trata, as quacs Já m~nctonel quJndo tom.:! parLL~ t) Sn. SouzA fllANCO : - E Y. Ex. quer saltar por 
Jlcsta discussão. Eu estou dtsposto a man~ar estas Cl!JCII- tudo. 
das mas não sei se cllas são antes artrgos add,Ltvos: 
Y. Ex. me esclarecerá. Desejo oll'ereccr como emenda o 

1)rojecto apresentado pela cvmmissão de nr·~ocios eccle
siasticos do scnádo que augmenta os vencuncnlos das 
dirroidades das callwdracs do que nos temos já é'ccup:tdo 
ue~ta casa, pedindo que se adopte o trabalho por cllti 

O Sn. l'UESlD~~;rE :- AllcBtlio t 

apresentado. . 
O SR.l'RESlDEISTE :-Parece-me que a occasiüo propria 

para isso é quando se tMar das disposit;úes geracs. 
O Sn. Y.Asco~CELLOS :-A outra emenda que tinha de 

apresentar é para fixar-se o ordenado do director da casa 
de correcção. 

O SR. l'RESIDEl'iTE:-Está LamLem nonrcisino caso: 
Procedendo -se á votação, forilo appro~ados toJos. ~s·i;;: 

ragraphos do art. 3° da pruposta do governo, sal v as as 
emendas. 

E, passlndo-se á votação destas, forilo approvadas todas 
as da commissão de f:lzenda e das da camara dos depu, 
tados as que não tinlJão sido por cllas alteradas. 

A emenda da commissão de f1zenda do senado ao § 1 O 
do art. so dJ proposta tinha sido por clla retirada na parle 
relativa á quantia destinada para construcção do scminario 
episcopll da Diamantina e para pagamento dos lentes do 
seminario episcopal de S. l'aulo; ficando, porbnto, sulJ · 
sistiodo a d:t CitUJaJ'a dos deputados sobre estes oLjectos. 

O Sn.. PRESIDENTE: -Ach~nlo -se terminada a Yolação 
do art. godo projecto de lei do orçamento e tcnào-o cu 
dado para ordem do dia, não por miuisLcrios ou parLes, 
mas s1m todo o projecto, deveria agora seguir-se a discus
são do ar L. h. o, rela ti v o ao ministerio dos negocias cstran 
gciros; mas, come> não s.e acha pr~sente o rcspec~i v~ mi~is 
tro, por niio tet' srdo awd1 COJlVIdado para assrsttr á d1s 
cussão,parecia-me conveniente p:issar-sejá ao art. 5°, que 
se refere ao ministcrio da nurinh:~, vlsto achar- se tU casa 
o Sr. ministro àcsta reparliçüo. 

0 SR. YISCOSDE DE ÁBAETÉ (presidente do conselho e 
ministro da marinha) diz que, rJão esperando q uc esta 
discussão tivesse Jogar hoje, não tinha vindo para ella pre
parado; isto é, não Liuh:t trazido umas emendas que pre
tendia apresentar na discussão a i:llgumas vcrL:ts. Eutre
tanto, como podia aconLec·.T que alguns S!'s. senadores, 
li vessem de f.~zer quaesq uer oLservações sobre este orça. 
menta c o Sr. presiueCJLe entendia que a sua discussão 
podia começar, não achava nisto o menor inconv~niente. 

0 SR. PRESIDEnTE diz algumas pllavras cm resrosta, 
que não forão ouvidas. 

O SR. FERRAZ (pela o:-dem) declara que acha inconve
niente que se passe já para o orçamento da m:~.rinha, sal· 

·t1ndo assim pelo dos estrangeiros; que não é por espírito 
de orposição .que diz i~s~, porque o s~natlo bem saf~c que 
não f~z oppos1ttào ao numstro da marmln, de que c pJ.r 
ticular amigo; mas que é um mào exemplo que se vaies
tabelecer, e qu.e é preciso que se siga o rcgimcoto. 

1 O SR. l'RESIDENIE diz que assim jú se tem procedido 
' cm outros annos no ser.ado c que ha nesta prati..:a uma 

economia de tempo, sem inconveniente algum c sem vio· 
bçào do regimento. 

O SR. D. MANOEL: -Sr. presidente, esta marcha que 
V. Ex. qucr~a s1.'guir na .discussão do orçamento ser~ tal
vez de murta commodtdade para os que não d1scu · 
lem 1 nao duvido; m<lS IJÜO para Lodos OS mcmuros do 
senado. Pode-se já votar o ort;amcnto, porque nfw s.: 
tré.thalha, não se lê, não se estuda, não se f.tlla .... 
.... mas não é assim, scuhorcs, pat·a os que qu~rem dis
cutir, e princip.dmentc p:ll'a aqllcllcs que n:1o s<io pt·olh
~ionacs. Como é que V. Ex. ha de conwntir que se cn· 
ll'C já cm discussão sohl'C um:~. matcria para a q tal nlo 
estamos preparados ? ( Olt ! oh ! ) . 

St·. pl·csitl~nte, c0mo 6 qu·~ podemos discutir tuJo :~o 
mesmo tempo ? 

O Sn. D. nJANOEL :-Como havemos de estar 1wepa. 
rados, nos que tomamos parle em todas as discussões'! ... 

0 SR. liAIÜO DE QU.HLUlDI Já Ul11 apal'Le. 
O Sn. D. 1\LI..NOEL:- .... nós que tom~nus p:~rte cm 

todas discussões e que sabemos discutir?... . 
O Sll, llAR.lO DE QUAllAillM :-Oh! se sabem ! 

O Sn. D. :MANOEL :-... nós que mostramos uma grande 
superioridade sobre nossos adversarias 1 _, , ..... . 

O SR. I'll ESI o.E Nr~ ... (.p:::ra--e.·Sr. · .ú: jiJanoel): -Mas para 
que -~~cf)ar a drscuss~io, e azeda-la cm uma materia tão 
·sim pies ? ! 

0 SR. SJLYE!RA DA MOT1".\. : - Pa·sumpção c agua, 
l1enta cada um toma quauta quer. 

• O Sa. D. l\IANOEL:- N110 azedo a di•cusslio; estou 
mostraodo que V. Ex. não u~ve cxi0ir que hoje discutamos 
o orçamento da mllrirJlw. Y. Ex. sai.Je que uáo sou rrofis: 
sional; mas tlescj0 di?cu\Ít' o ?r ;ameuto da marin!1a, de
sejo ao menos Ler o dt~ dl! hoje e o de am~nhã para tor
tura h:r o relatoriu, portJUC o li no principio, é verdadé, 
mas não pu lc Lorn:tr a huc· lo, e de ordinario só leio q uJi. 
quer m:llcria na vcspcrü da di,cussão. Já marquei difft!· 
rentes arligos; mas não os tenho tornado a ler, porque 
Lenho esta': o occu pado ~9111 os orçamentos do imperio e 
justiça: portanto, a cgutd~de pcd~ q u~.Lenl!at~os alguns 
momentos para pensar, p:Jra repousar,·, pnucipalcuente 
aquellcs que não sào proJl;sionaes; e tau lo é assim q'ue 
o Sr. presidente do conselho, up~zar ·de estar senhor da 
matcriJ, foi o primeiro que reconlJCceu que nào eslava 
{Ufa isso prcp.uudo c que pediu tempo, pois que desejava 
apt·cscnLar algumas emcnd.ts. 

O Sn.. nscoNDE DE All.lETÉ ;-Porque as não trouxe 
boje. 

O Sn.. D. MANOEL : -Ora, se o S:. ministro d:t m:t
rinha é o primeiro q uc se diz não preparado para esta di>
cuss:lo .... 

0 S:t. SILVEIRA DA ~lOTTA : -Não disse Lll. 
o Sn. D. l\JANOEL: - ... que tinha preparado emenu;s 

que tem de upre?entar, que ~ousa~ po,is, mai~ n:ttural do 
que V. Ex. annutr a que a dtsCu$saol!que atlmtlii para se
gund..~. ·feira ? 

Ora, Sr. presidente, V. Ex. quer oLrigar os oradores 
que ac~bão de te~ Lã o grandtJ tru~.:t~ho por ~wras e hord~ a 
enu·ar Já nest:.t dtscussào? E' e~1g1r .d~:nms. N:lo ad::ntra 
que aquell !S que n3o querl.!m d1scuttr, que não querem 
faltar, queirão já a discussão, está evidt.!ntc; mas uquclles 
que des(·jüo cmiuir suas opiniões soure Lodos o:> orça
mentos parece que devem ter alguns momentos p.1ra 
pensar com é'llençáo. l~epito, eu li o . relataria do :ui
nisterio da marinha, apontei mesmo já <Jl~uns artigos 
sobre que tenuo dt: Lt!!Jr; mas tenllo estado occu[•ado 
com outras matcrias. Demais, senhores, é com mais 
áfn·umas horas de tl~nwra que se ha de prejuJic~u·, que se 
h~ de impi.!dir que si! vote o orçamento d:.t mannha? 
Emflm, Sr. presidente, V. Ex. fa~a o qu;) quizer. 

O Sn. Souz,\. F nANCO:- :Peço n paLma pcb ord~m. 

. O S:t. PilESIDE~TE : - N5o concedo mais a pala\'l'a 
pela ordem, porque vou pór tct·mo á qu~slõ.o. Qu:mdJ cu 
dei O orçatnl.!lllO para ordem do d1a, nao O fiz por parles 
ou por ministerio;, c.omo já disse; dei o pi'Ojecto de lei fi.Or 
intdro, como se prut1ca com todos os ['l'OJectos, de manezra 
que votado um artigo deve passar s,J a outro suc~.:ssivit
mentc. Assim, pJis, Lentlu-su \'otado o art. 3° e d·~vcndo 
se"uiJ' se a discus~ão do A0 , que é o do mini~Lcrio dos ne · 

o. ' . -gocros cstrangenys, p.treccu-:11e co,nvenwntc. para se uao 
p~rJer tef~[',', VIStO UàO !~r .sJdll amJJ. C_Orli'JdtÜO 0 !CS • 

r·~ctivo llllll!Sli"O para (ISSJStlf {, tlzSCliS~~:lo, P~fSJ.f·SC ao 
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1 r.rl. t)o, que é o do_ orçamento Ja plariuh~; r11as, como se 

tL·Jll po~tu a h to' o!Jjec,,oes, vou ad1ar a d1scussao. 
• Nã,l'órma dc ooss.1s lei.s, tacs corpomc;õcs podem 

adquirir c possuir por· tempo de anno c dia os uens de raiz 
que lh~s forem do.<dos ou legados; mas não lhes é dado 
possui-los :J.lém u··~s~ prazo, ou h a ~c los por compra ou 
em pagam<·nto d_c d1 v td.ls, sem autonsação do poder co:n
pctcnLc. Os Jli'OJectos di! que s.:: tJ·u~~ autorisáo dill'eren
lcs irmand:td ·s para possuir, c al0umas para adquirir c 
possuir Leus de 1:aiz,_ marcando o maximo do v.alo!' desses 
l.Jens; mas no:; pwtH:uos não se dcclarn se Laes bens estão· 
ou não já adq).liridos, e nos segundos se concede fls ir
mandades cnt lermos génericos uma permissão que envol
ve a que já lhes é d::tdü pelas teisem vigor. Assim, e porque 
as co.nm:sslies julg:io C{ ue não l'cn intenção dos autores dos 
ptojcctos a que s~ rcí't.:rcm revo3at· a leE!isla(\àO existente 

. 
o sa. nscoNDE DE ABAE'IÉ: - Peço a palavra para 

uma explicação. 
0 SR. l'RE:!>lDENTE: - Tem a palavra. 
o SR. YJSCO::'iDE DE All.\llTÊ :- S1·. presiuente, cu 

1eJi a palavra sómcute para d~r uma explicação. Eu niío 
~isse que não estava prep:1rado_ para a di~cussão, co1~1o 
entendeu o noure seuaJur pelo H.w GranJe do No1 L~, e s1m 
que preten:lia apresentar· alguuws cme~ilas, qu~ não estão 
aind~ recli(Jidas e que não as t nha traztJo conJJgo porque 
não conta~a que lwje principiasse a Jí.;cussã.o do orça
lllelll0 d..t ma! iu!Ja .• v .;~ , 

e pa;ece-llteti pO<' outra parte que a autonsação d~ que 
O Sn.. D. l\L1.NOEL: -Pois Lcm. 

I o SR. VISCO~L-E DE An.l..ETÉ:- ... mas accresccntci 
que visto o desejo de alguns nci!Jrc~ senadores pür:J. que 
wm'cçasse de~de já esL_il dt~cuss~o, cu n~lO ~ em!.Ja~·açava, 
uem me parc.cta haver Hlconv~uJenle algum msto. E o q<:te 
<.ll:scjo que hque l.Jem cntcndtdo. 

O Srt. PRESID.EXTE:- Esta adiada a discussão por não 
se achar presente o Sr. mini~Lro dos negocias cstl'angciros 
c ser a discu~süo do seu ministerio a que agora se segue. 

o SR. rnESIDE.XTE d~u para ordem do dia da sessão se
guinte. 

ia c 2• discussão da proposição da camara dos ueputl· 
dos autorís:wJo o governo para permutar o terreno per
tencente u ·camara municipal d11 cilade de Porto ·Alegre, em 
que cx.íst~m oLras e estd.Jelccimentos de marinha, pelo 
proprio nacion11l arr~nd..t:b á mesm:J. ca.mara c occup:.tdo 
pelo mataJ_ouro puLlu.:o ; . · 

i• e 2a d1scus;ào J11 propos1ção d1 meoma camara man· 
u:LnUO aumÍttÍr VaJ'lOS I!SlUllUillCS a CXliDC das UUtCriaS do 
1 o anno medico c do i o a uno j uridico nas respectivas fa
cu!J.~dcs; 

1.a c 2• discussão da proposi;ão da dita camara conce· 
d~nJo qu:.•ll o loterias l'l1l Lendicio das matrize> das ci 
J:.~.,1cs Lh Victoria c S Malhcus, na vilta. de Gu:.uapary, na 
provincia do 1sj•ttito·Santo; 

E conlinuação d.t dtscuosão do orçamento. 
Lc\'antou -se a sessão ás 111/2 horas d:t manhã. 

l'RESIDE.XCI.\. DO SR. J\1ANOEL IG~AClO CA YALCAlUl 

DE LACERV"I... 

S: .. J.Ul~A:no.-ExpC'dtente.- Parecc1' das commissües de jus 
Liça e)'uzemla wbre a pretenção de algumas corpomções de 
m :o m~rta-0. c.l~m do JLa.-Discussau elo orçamento na 
parte relativa ao mi1Lister1o dos negocias estrangeiros. Dis
cursus dos Srs. murquez de Olinda, ministro dos negocias 
estrangeiros, visconde de Jllarc.ngzwpe, visconde tle Uru· 
yuay.c !J. JlJanod. 

As 1.0 3/li· horas da manhã o Sr. prcs1dentc abriu a 
scs,ão com 30 Sts. scu:.~dores. 

pr·ec1s;'o as corporações de: mão morta para continuar a 
possuir além dJ anno e diu. os l.Jens que lhes forem doaílos 
ou le.~ado::;, eu. a de lwvc-los por comJ~ra, náo p6de ser 
cxcrctd..t convenwntemt!nte pda a>semulea _gerat legislati
va, tem a honra di! propor ao senado a scgumte 

llESOLUÇIO. 

• Artigo unico. O governo fica autorisaJo para permittir 
que as corpo:ações de mão mottl possuão, além de anuo 
c dia, os l.Jens de raiz que lhes Li verem sido ou forem le
gados ou doados j e l.Jtm assim os que citas tiverem até 
agora havido pJr c~mpra, comt11_nto que esse~ bens sejão, 
sou p.ma Úll commtsso, converLHios <.:m apoltces da divida 
puh!Lca dentro do prazo que lhes f:Jr marcado p..:los pro· 
vedorcs de capella~ ; com excepção unicamente dos prc
dios e terrenos n~ccss:trios p:.tra o serviço das mesmas 
corporaçües e dos q<1e até agora tiverem constituído seus 
patdmonios. Pi!ÇO do scuado, 1.6 cle julho de :1859.-J'is
conde ele It borahy.- i/arque:. ele Abrantes.-Silveira ela 
11lotta (com rcstricç;'lo).-Souza Franco. Souza llamos 
(comrestricção quauto á ultima clausula).-P. D. P. de 
l'ascuncellus (-:on: rcstricçào quanto a mesma clausula). » 

Foi a imprimir. 
Comparccêrão uo dcc1mo da sessão mais 12 S:s. se

nadares. 
OllDEl1 DO DIA. 

ORÇAliEXTO GERAL DO IMPERIO NA PARTE RELATIYA 
Ao nu:SISTERlO DOS :NEGOCIOS ESTRANGEIROS. 

A.chlndo-sc na ante-camara o Si'. ministro dos ncg0cios 
cslrangeit·os, farão s9rleados para a deputação que o devia 
rccel.Jcr os Srs. D. 1\lanoel, Ferraz e Vasconcellos. Sendo 
introduzido o Sr. ministro com as formalidades do estylo, 
tomou asoento n:t mesa ; c entrou cm discJ.ssão o art. 4.o 
c seus paragraphós da proposta do pod~r executivo fix:mdo 
adespcza c orç"udo a receita geral do imperio para o ~xer· 
cicio de 1.850 a '18GO, com a respectiva emenda d.a camara 
dos deputados. 
· • Art. h .. o O ministro c secretario de estado dos nego
elos estrang~iros é alltol'isaJ~ p.1ra despender com os 
objectos d.:s1gnJdos nos segumtes p.tragraphos a quan
tia de. • • • • • • • • • • • • 717:3SGS753 

• A saber: 
• § 1.,o Secretaria de estado, moeda. do 

Lida a a.cla d1 anterior, füi approvada. 

EXI'EO.E~TE. 

O SR. 1. 0 SECitETAIUO leu 
Um ofih;io do prcsid<.!ntc da fl!'àvinci:.t de Goyaz, rcmet

LL-ud.> Jous CXCI1lj1li!l'CS dJ rc]ü[OI'ÍO que apresentOU a as· 
sl!t~tulca provincial rto acto d:.t su.1 io>L;~llação. -Ao a r
elu \'O, 

paiz • . • • . • . . . • . • • 
•. § 2.o Legações e consulados, ao cambio 

d~ 27 d. c~tcrlioos por 1 ~· • • • • • . 
• § 3 o Emp•·eg;~dos cm disponiLilidade, 

mocd~t do p ... iz. • • . . . . • • • 
" § lj,,o Dcspczas cx.lraordinarias no cx.te

rior, ao camuio de 27 d. • • . • • . 
• § 5.o Ditas no interior, mocua do pa.iz. 

55:SI.5~08S 

503.9H~66E\ 

7:599~999 

1.to:ooogool.l 
40: 000~000 

~ • § G. ~ Exercícios !ln dos. . • • • • 
O S:t. 2° szcn.u.uuo leu o seguinte 

Emenda da camara dos deputados. 
l'.UtECER. 

• Em Clltnp·imcnto d~ vat'ias d .. diui!rar.li.:s do s~nado 
' . :) d j' l d . . • . ' 

• Art. h.,o O ministro c secretario de estado dos nceQ· 
cios cstran"eÍl'O$ é au'.orisaJo p.1ra despender, etc. v 

.ts ~omnn~s· l:S ·~ :r~l'ltC .l c J .JUSltÇ·.:t ~xammJrüo os 
J•L'OJCctos JUn~os, o::; guae:-; tccm por !im conct:<.lcr a algu
Jn~s cot·por_us.ües li-; m:io mo:·t;t pcrmisslo para poss:.~ir 
Len::; d; r:uz. 

• § 2.o fLeg:tçOes, consulado>, ele.) Accrcscente-sc : 
- Supprimidus os ordenados dos consules gctacs em lo
glatcrra e l 1ortug.1!, c applicada a sua importaucia. de $: ·) 00~ 
para ordenado do consul cm Nauta.. • 
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O Sn. 1\IARQüEZ DE OLI:'iDA:- 'Peço a pahrna. 
O Sn. pm;smEXTE:- Tem a palavra. 
O Sn. l\IARQUEZ DE OLINDA: -· Sr. presidente, o mi· 

nistcrio dos negocias estrangeiros tem por fim velar nos 
interesses nacionaes, quandp cm contacto com os interes
ses cstrangeit·os; sustentar os direitos da nação, quanJo 
cm relação aos dit·eitos de outra nação. 

ou menor extensão que se lhe quer tlar: a isto é que eu 
chamo abandono dos nossos direitos, esquecimento dos 
n11ESOS inte1 CSSeS, 

ll 

Orn, pelo caminho que as cousas ''âO tomando, cu muito 
receio que, em lona r Jos interesses n.1Cionaes serem sus · 
tentados como connvem que sej~o, clles vfr:iõ a ser ~acrifi. 
cados aos interesses do cstrangctro; em Jogar de os chrettos 
da nação brasil~ira .sere~ mantidos como convc.m, serão 
SUUOrdimdos {tS CXlgencws das nações C<trangetras; Cm 
Jorrar de se cultivarem as relações com as outras nações 
sobre a base das leis c da consti~uição, essas rel:içt.cs h.1o 
rle ser cultivadas com o sacrificio das leis c da consti
tuição. 

0 mini~tcrio de q. de maio poz a quest:'\0 DO S('U' vcrda
deu o pé: elle tt·atou-a pelo laua do direito. Negou o prin
c·pio que se quer estabelecer: sustentou que o primeiro 
a1 tigo aldici1·11al o que conceíle é súmente a reciproci
d.,dc, a qual tliffcre muito do que o que agom se pt•ctende. 
A reciprocidaJe consiste em que a nação que quizer que 
os St•us consules gozem dos direitos c prerogativas. que <'u
tt·a lhes concedl·r os conceda igu~lmcnte aos cunsulr.s 
dessa outra nação ; c de moJo nenhum consiste cm 'qlie 
uma naçüo seja ourigada a conc,'dcr aos consules de outra 
os l'avol'cs que esta quizcr outorgar aos seus; isto, como 
diz o Sr. ex-ministro na nota de 8 de novembro, seria pOr 
urna nação á merc6 da QUtra. ·· · -· .... - ,. 

O St\ ministro, porém, abando~~ ;~, questão por CS!e 
lado: adrnille o principio, e funda-se unicamente na im
possi!Jilidade ue se obter uma reciprocidade mathematica 
e absoluta. Uma nação não é obrigada só pelo principio da 

Sou Jc,·ado a essas apprchensõcs, senhores, pélo relato
rio do nobre ministro dos cstt•angeiro;. 

V. Ex. faça o f:wor de me mandar o rdatorio. (E' satis
feito.) 
. Occupar-mc-hei cm primeiro Jogar com a qucslão das 

funcções consulares. Esta questão n:io é nova; clla já tem 
stdo trntaua pelos ministcrios anteriores: o de 4. de maio a 
havia tomado em consiíleração pelas notas de /~ de novem
bro e 8 do mesmo rnez c de G de dezembro do anno pas
sado. Esta matcria foi tratada, direi, categoricamente, c o 
Sr. ex-ministt·o dos estr;mgeiros poz a questão em seu ver
dadeiro estado. Esta questão foi considerada pelo lado do 
direito. 

Não sei se essas notas já ti verão resposta; mas por parte 
elo governo bras1leiro esta questão foi collocada no ponto 
do direito. Sobre esta ma teria não Vl'jo no relatorio senão 
urna nota do Sr. ministro dos estrangeiros á legação fran
ceza, relativamente á questão que suscitou-se com o con
sul em Pernambuco, mas emque se não entra propriamente 
na questão geral relativamente á prctcnção do governo 
franccz a esse respeito. 

Depois disto vem uma nota do mestl'O Sr. ministro. á 
·legação sobre caso igual acontecido no !\!aranhão. O Sr. 
ministro, occupando·se com a questão do facto occorrido 
naquella província, declara nessa nota q11e não entra oa 
questão, porque ella já tinha sido tratada anteriormente. 
Até aqui não ha nada que censurar; ao contrario, sua uhi· 
ma nota cHá nos terCJos cm que devia estar. A ques~ão 
tinbo. siJo exposta pelo seu antecessor; nada tinha que 
accrescentar. Depois disto não encontra acto ncnltu m do 
Sr. ministro sobre rsta quest:io. E o que apparccc é só. 
mente o que o Sr. ministro dil no seu rclatorio. E<tcs do
cumentos são ofiiciacs c da mais alta importancia. Os go
vernos estrangeiros rcl'crcm·se a elles; c a legaç~o francc7.a 
não deixarú de se nproveitar do modo por que o Sr. minis
tro encara o nc·gocio. 1!: como vejo que a questão vai sen
do posta !'óra do seu verd:;deiro estado, c isto poderá tra
zer resultados dcsvanlnjosos, entendo t!úvcr excitar a at
tenção do Sr. ministro sobre este objecto. 

A legoç;lo franccza pretende qu~ os consulcs de sua 
nação tenl1~0 o direito livre c independente de toda a in
tervenção das autoridades nacionaes na arrccailaçtlo, ndmi 
nistraçüo c liquidaç:io das heranças dos suhditos france
zes. E!l:l. fund:.t- se par a isso no direito cxpn•sso no tratado 
de 1825 a e~se respeito. !\las a disposi1;ão do tratauo está 
invertida, c o Sr. ministro o que devêra f~zcr era cha
ma-la ao seu 'Verdadeiro scnti,lo, que é o 'tue o Sr, mi-
nistro nflo fez. · 

Diz o Sr. ministro no seu relataria: "O funuamcnto de 
suas cxigcncias consiste em que a reciprocidade estabe
lecida nos artigos addicionacs ao tratado de 1S2G dá aos 
consules francezcs no Bra~il exactamente as mesmas attri
buições e priYilegios que cm Fr·ança se concedêrão aos 
consules brasileiros. • Posta assim a questão, continüa o 
Sr. ministro: • E1 evidente que o prineipio estipulado 
r,cJes dous governos nào deve ser entcnJid0 cm sentido 
tã.o absoluto, visto que a reciprocidade nns relações inter
nacionacs não é c nem pôde ser uma entidade mathcma
tica. • Deste modo o t;r. ministro admitte o principio 
proclam::vJo pela legnç~o ft·ancez:~, ~~ só impugn:l a maior 

reciprocid~de a reconhecer nos consulcs estrll.ngeirosos di
reitos c favores que as nações a que clles pertencem quize~ 
rem outorgar Jentt o do seu temtorio aos consules que ella 
I ::i tiver: a tanto não ''ai a reciprocidade. O que ha neste ca~~ 
é que a na~ão que concetlc f~ v ores· aos comules estt·angei.':' 
ros, sem que c~ses !'a v ores sej:'lo igualmente communicado.B· 
aos seus proprios consulcs nos paizcs em que se acharem,. 
pódc cessar esses f:1vorcs sem oll'ensa p1ra com a outra. 

Isto posto, a França póJe suspender; supprimir os favo~ 
res concedidos aos consules brasileiros, quando: esses fa• 
veres não sejão extensivos aos consules trancezes dentro 
~o impcrio; até aqui a reciprocidade, e naJa mais. Mas· 
Isto não é o que se p·rctende: o que se quer é que os consu· 
les francezes esteja o inteiramente indepcnd<!ntes das au • 
toridades do paiz em tudo qu:mto disser respeito á arreca
d.tção, odministração e liquidação das heranças, e isto cm 
virtude de uma intitulada reciprocidade estabelecida no 
tratado, E o Sr·. ministro, se h a de contestar o direito em· 
que se funda esta pretenç:'l.o, recorre á questão dos factos,! 
firma. se unicamente na impossibilidade de se obter uma 
recipro':idade absolula, como se est:t questã') de facto sal.;. 
vasse a de direito: concede o que nao devia conceder, e 
vai dcspertarsobi'e o que é susccptivel de duvidas, como 
é toda a apreciação de facto. 

Posta a questão do modo que fez o Sr. ministr~,. o go
verno ha de se achar muitas vezeseml.laraçado para tellol
vcr as questões que se poder6õ levant:1r. Póde acontecer 
qtte haja verdadeira reciprocidade nas concessões, já 
quanto ao numero de casos a que se possão appl.icar e já 
quanto á importancia desses mesmos casos e á somma de 
interesses que cllcs possão envolver, c a rezar. rlisso. não 
ser convemente outorgar aos conmles cstr:mgetros as pre· 
rogativas que aos brasileiros forem concedidas nos paizes 
a que pertencerem esses consules. R:,zões de outrtts or
dens, que não sejão as dos interesses materiaes, podem 
aconselhar a denegação de tacs faYores aos consules estran
geiros. Pó~c ac?nteccr, por exemplo, que as fu~cções que 
se quer SCJào facultadas aos consulcs estrangeiros, com· 
quanto achem perfeita corrcspondcncia cm iguacs funcçõcs 
exercidas pelos nossos consules no estrangeiro, venb5o 
to.davia perturb~r a <miem judiciaria do paiz, constituindo 
tnbunaes cspeCJaes, que n:lo convenha reconhecer: póde 
acontecer que taes funct~ões deixem sem protecç.fto das 
autoridades valiosos interesses Je IJl'asileiro!-1, e até os da 
fazenda, como acontcceríÍ, applicando já o que ac~bo de 
dizer Cüm a indepenóeocia dos coosules estr:.m0,~iros, como 
se quer. 

N~'ío é, portanto, a reciprocidade Jc f,tcto que devere
solver a questão. RecorrcnJo a esta b;1se e abandonando 
a questão de direito, o Sr. ministro sacrifica os interesses, 
os âireitos nacionaes aos interesses, aos direitos estran
geiros. Muito embora o nobre minbtro mais pJra íliante 
falle cm dit·eitos de soberania territorial, esses direitos 
dcsappat·ccem logo que se rec.onlu•ca o principio da reei• 
procidadc do modo que ec pretendé. A soberania territo· 
rbl suspende-se Jogo que uma naçüo qualquer póde iro
por ao Brasil a uecrct:~çtlo tlc favores para os StUS cou~u-
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lcs. '0 tt-:ttaJo .ii:! lS26 não o ,.ljz; a rcciprociJatle que e !I c lrgislaç:ío dos Estados~ Unidos como a mais conveniente 
c~igc não involvc tal •lírcito. e •1ue mais se ac~ommotlava ás nossas círcumstancias, as 

I;assarei ngora a o.utro ponto. O Sr. ministro, tratan•lo 'luae~ a este re~peito crão id.cnticas às daquelles ~atado$ . 
.Ja nacionalitlade dos filhos de estranóeiros OilfCi<lo; no (,ousHlei'OU· se ent:lo a m:.tena, expontlo-se as le"Jsla<·ões 
imp.rio, aconselha á asscmuléa gt'ral •1ue lhe a intclli- de outros. po~os; e alinal foi ndopta•la unani~em~nte 
oencia da con~titui1~:lo a este respeito. ~.1.1s antes de I mi·• aryuclla <IIspostç:lo, e, devo accresecntar, sem repu"'nancia 
fenho lle rrctificar um equivoeo IJUC se ac!1a no re!atol'lo. de neuhum dos membros d.t commiss:io. " 

Dis8c o Sr. min:str·o: • A Franc.~a segue o principio con- O pr1.jecto c r~ conce!Jí,J.o nestes tcrm~s : (lendo) « To-
s~"r3do no seu cc11Hgo civil ele cjnc o pai tl':insmitte a ~ua 1los os h01ll<!O$ !tvres, hal>1t:mtes no Br·asrl e nelle nasc.i
n~~íon:tli.iatle ao lllho emquanto e~h~ pDr acto 1)roprío n:io dos .... • Esta rcdac,(àn foi •lepois alterada por outra tlesle 
póde e-xpressJ: vont.:de C'lll contrari.o. • . modo quanto aos fi!lws de C>lrangeiros :"Os filhos úc es:-

Estu prnposrç:'\0, senhores, n~o c ver·,lao:lelra eni to-!::s ll'angeu·~>- nascido~ no imperio, co;ntanto que seus pai~ 
as hypothcses. Esta proposição só é vcnbdcira a re5pertn n:i? esleFlO no sci'VIÇCllle SlliS re~pe~ll vas n~ções .... » Daqut 
dos !i lhos de estrangeiros que nascem na }~rança; nesse v:11 o ::nt. 6° § 1° da nossa constrtu1ção. Im{'orta declarílr 
caso é que deix.a aos filhos a faculllade.de rec!:mwrcm a q~e al~uns membros da commissãn da assem~léa consri
qualídadc de fraecez por nascimento quan,lo clwgarcm ;\ tumte havi:ío siúo ruernhros (las cortes constituintes ,Jc 
mnioritl:Hlc; mas não se app'ica aos lilho9 dos l'ra ncezcs Pottu~al, ainda gue h avião adoptado a legi~lação faculta
que nascem fóra.; nesse caso não se lhe dá o aruitrio que tiva, Jeix:10Ll•.l aos filhos do estr·angeíro declarar na sua 
o rc13tol'Ío suppõe nas palavras - emquanto esse pot' acto maioríd"d'l se quct Í<lo ser cidauãos portu.:;uezc~. Portan-
proprio não póde expressar :vontade cm contrru·io. to, havia n11dto conltccimeuto desta materia e forão con- · 
. O tHho de f1·anccz que nasce em p:.ti7. cbtrangeiro é !'ran· sultadas varias lt~gi~l.1çõcs. 

eez por disposição do coJi,:;o fmncez: é cons_idcr:ulo se~t- . A cornmi~s~w de q11~ en ti v c a honra ~I! fazer parte con
prc como tal emquanto não se realizão as cJrcumsliHtclas st•lcr"u mu1to este ul•Jt•cto, e. cm resulta<lo de sua discus
em ~uc pelo mesmo codigo se perde a qu~!itladc de ciJa s:lo foi unanime, corno já disse, em adoptar a legislação 
dtio lrancez. ·Entretanto a regra geral fl'z uma ex.cPpçiío em dos ~st•.•UOS· Uuidos. Esta mesm:t doutrina passou para a 
favor dos tllhos daquelles ryuc forão fl'ancezes e pmlet·ão eomttlu\l;üo com a t.ova retlac•:ao • 
esta qualidade; c vcrn a ser que estes, comquanlo nas·· Devo declarar que acho prt:ferivel a redacção d.1 
ciJos em paiz estrangeiro e Jcpois quej~\ n:lo são f!·ance- consti;uiçào iÍs du:1s propo~tas na i•SSembJéa constituinte. 
ze~, .te cm a facuhhde de reclamar a qualtJadc de CIJad:lo E i~, ponanio, como foi feito o. projecto de constituição, 
l'ranccz que seus pais ti verão, mas qlie pcrdêr:io. Este é o IJUC hoje é a .onslituiçio Jo csta(lo. 
unico caso em que se faculta o direito de reclamar a na~ Se esta é a. mente u0s autores do projecto, foúte da 
cionalidade p1·imitiva contra a do nascimento. noss:1 lcgi~taç:1o, como poderemos nós dar uma intcrpre-

Quando exponho o di1·eito fruncc7., está claro que n:in ta1;ão no sentido que se pretende, isto é, dizer que o que 
me oceupo com a facu!Jatle, rtne é sempre livre a cada dics Jisscrao não foi o que qucri:lo dizer, ou q11e disse
um, de obter carta de ·nattU'alisaçáo, que em fJU-• !qu,·I' r:lo aquillo que n1o disse rã o'! ... porque uma interpreta
tempo se pódc obter e legislação rwnhuma desconhece. ç:lo n:to faz mais do que c.:"Plicar a mente do autor da 
Aqui trata- se unic.amontc dos princípios do COLligo fran obra. . 
cez, das regras gcraes quanto á facuklaJe de reclamar a 
nacionillidadt'. · 

Ora, não senJo esta proposição absoluta, mas sim ap
plicada somente a uma classe tlt:stes !ilhas, p •. r isso chamo 
<t attenção do no~rc ministro para est~ objecto, para que 
não se engane cm suas negociaçõc~, fazendo ?o.necssões 
qnc não deve fuzer. Q11anto á m:~terl:l, o Sr·. mu11stro cn
kndc que se deve dar uma intcrprt:ta\ãO a rssc artigo. 

Senhores, as interpr·etações não E:io nccessari:1s, ntio se 
devem faH~r sen:lo cp1anJo a lei é obscura, quando cll:l 
tem m:~is de um scntit.b, Oll i(unnJo ella encerra abmrdo. 
Ora, perguntarei: h:t ouscm·idadc na úisposi,;cão d() que se 
trata? Existe nlguma ambiguidade em seus termos on cm 
s•tns phr.::tses? Ninguem o Jir.á. Envolve o artigo algu~l 
~.bs_urdo? E~ ~~go que nf:ío, e d'go que não _po,·que. ~eJO 
qr1c povos r.tvdrsados, povos que cstao á testa ~h c.vd1sa
~ao do munt!o, seg1wm essa m~:sma doutrin:.t da nossa 
constituiçilo. Vejo a Inglaterra professai' esse principio de 
nossa constituiçao; vejo os Estados-U nídos pro!' .. ssarem es~e 
mesmo principi0. E' de suppor que essas duas nações 
!enhuo uma legislação absurda? N:'lo. Mas nfío são só mente 
essas nações poderosas que consagl'iio esta disposi•;:'lo; 
ainda ha outras mais qne não entrão na catc·gr.ria de gran· 
des nn1;ões c que adO!)tào a mcsrna rrgra. 

A Sardenha segue esse principio. Na. Uo\lan<la acontece 
o mesmo. Na Hollantla ha mais: são considerados hollan
dezes os filhos de estrangeiros nnscidos cm paiz cstrangt:iro, 
quando seus pais estejáo domiciliados no raiz. 

Na America nrto é só a republica do Norte .t que professa 
esta doutrina: em llt\cnos-Ayres observa-se o mesmo. 

E diremos absurda uma legislação que está adoptnrla 
por tantos povos, e povos civilísados ? Se, pois, não ba 
obscuridade no a1 t. Go § lo da consti!.uiçno, se não 1m am 
l1iguidade nenhuma, se ellc nilo encerra doutrina absur· 
da, c~mo pcdir-sç uma interpretação? Que razão h:.~ven'l 
para ISSO? 

Or~, .vejamos um pouco a historia deste artigo da 
constlttução. 

Na asscmhléa constituinte r.lo Brasil, trntan<:lo-se deste 
ol,jecto na commissl\o encarregada do projecto da consti~ 
c.uil;ao, r~ Sr. José Bonitacio e o Sr. Camara propU7.erão :~ 

E quanuo se nns propõe qnc demos uma noYa intelli
gcncra ao artigo ? Hoje, qut.! o nobre ministro reconhece 
qtre ella tem sido entendida littcralmcnte e que constan
temente assim o fora por :cus antecessores? · · 

O Sn. D. MANOEt:- Apoiado; "reconh('cc-o no rela~ 
to rio, e, o que é ainJ:t melhor, depois de 30 annos! 
o Sn. ?t!AUQUEZ DE ou:m.t: -E co~ que fundamento 

pede o Sr. mini-tro urna interpretação~ Elle nào alleaa 
senão os c0nllictos que a ~i~posiç5.o Lla constituiç.ão p6de 
trazer nos com o cstrangeu·o • 

Se, pois, a constituição é muito explicita neste ponto, 
como !1ayemos Je submettcr-nos ásex.igencias.de uma n01ção 
ew:.mgerra ? 

0 Sa. D. M.\~OnL:- Apoiado. 
O SR. l!U.ItQ~EZ DE _D~INOA: -E note-se que n.'Io se 

trata ele uma lcgrs!ação 1mqua; trata- se deu ma legisla cão 
~~~raçada por ?Ulros m.uitos po~os. Para os .outros povos 
nao ·trern haVtdo conlhctos; s0 comnosco e que hrio de 
apparecer. 

Se acaso as cousas chegarem ao ponto de uma violen. 
cia, o que não é Jc esperar logo que se faça ver u ver
dade, cu poderia apontar o exemplo que acaba de nos 
dar uma nação que ~oubc manter sua dignidade na pre~ 
scnça da (orça qu() a coagia. Mas não pl't!CÍso de exem· 
pios estranhos, quando os temos domesticas. 

Quando se exigiu do Brasil o pagamento das prezas do 
Rio da Prata, que aliás tinh:lo sido feitas na conformidade 
1las instrucções e na conformidade dos princípios quo são 
proclamados por muitas nações; quando se exit;iu por par
te da Inglaterra, contt·a todos os princípios, o pagamento 
dess(l.s prt!z'às, aliás feitas seg.undo as da mesma Inglaterra, 
que fez o governo do Brasil? Cedendo á violencia, disse: 
• Quanto quereis qlle pa~uemos ? dizei, que o governo do 
B1asil vos pag.trá. • Liquidemos, se nos diria. • Nao, não 
temos liqurd •• çno que f,Jzcr: cedemos á l'ot·ça: ditei quan· 
to qucrc1s. • Esse ex.emplo que Portugal acaba Je dar nós' 
já o havíamos dado com muita antcccdencia, salvando a 
dignidade da naç:lo, 

~1 
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Quando se nos falia cm nome eh forçn, não havemos nós não é singular nessa legislação, que elb é d'e muitos pnízes. 
ao menos de fallar cm nome da lei? rlcct~i:Jo-se conllictos 'I Pois bem, seja colóllo quereis, cc~ 

o sn. SouZA FIUKCO :--Apoiudo. da se, menosciloc·se a constituic~.1o. E depois.... · 
o Sn. D. niANOEL:-Muito bem.. O Sn. D. l\lA~OEL:- Muito b~m. Como seremos as~ 

. sim rc~peitodo~! 
O Sn. 1\IARQUEZ DE OLHíDA: -Deu ·se com o governo , y • • • . • • . .. 

ele Buenos-Ayrcs um caso semelhante a este. / O Sn. 1\ •• \nQUh_z ~E ÜLI:'IDA. -:-Esta optnd!o.quccu. 
0 "overno d0 Buenos-Ayre~, que não entra na· catcgo- agora cxpcuJo. nao c nova; tla mmha parte, quan.~o se 

ria d~ gl'ande nação, foi respeit<.ldo pele governo inglcz, I tratou deste ol•jecto lu trcs OU• quatro annos, não· me !cm,.. 
não houve connictos quando reclamou 0 mesmo princi- i Lro Lem ... · · · . 
pio ~ue nós devemos rccl~,~~l.~~· Un~ .r_noço, _:ilh.o ~e cic~adaotl Uni Sit. SENADOR.;- Cinco ou. s.lis. . 
1 ~glez, chamado para o set.ll~o, cruo. qu .... d~ tluarda na- 0 SR. D. MANUEL:_ E' verdat!c. . , 
c10nal, reclamava sua qunltd<tde de Cllladão wr;lez como 
fllho de um subdito dJquella nac;:io. 1 9 SR.liHitQUEZ DE OL~XDA: - .... quand_o se tratou u\Jsle 

O ministro inglez declarou no parlamento que, se elle · OU,ICCto ~essa !Ui~sma dtscussão, a CQtnmtssão d..: coo:> L~:._ 
quizcsse gozar dos fúros de sul.Jdito de Sua ~la 0cstade Eri- tu11;no fo1. cncarregad~ de apr~s~~~~~~r Ull_l, parecer. 66Ürc 
ta.:.mica !osse para a ln"luterra e m1c alli scnuisse a esta ma terra. Eu seguta cst:.:.!.>pmtao, que j:l era do tl!mpo· 
sorte d; sua noçil.o; mas qu~, tendo nasc

1
ido cm outr?o paiz c Ja con~.titui_nle ; prop~z conciliar essa. difii~uldade com ~s 

continuando nclle a sua residcncia, devia seguü :1 bOrte co_n~cn!Cncws, ma.s n.ao alterat• ~sta drspos1çào da ~o~slJ-· 
desse pr.tiz. emqu:tnlo nclle permanecesse. hto se real.- tu.H;~n: salvar o cl!rCtlO·d~ nasc11nenl~ 9uc a co_osl~l~tção 
zou cm Iogl::~terra, onde se diz que o filho dt: ioglez é·m da, ISSO propuz sempre, nunca contrartet esse prmCiptO·; a 
glez cm toda a parte. Se, pois, senhores, o gr1vcrno de tant0 o reconlw•;o que trago uma ~menda que! compulsan
Bu( nos Ayccs ràJe akaoçar s~t~ con_llicto esta declaração uo os meus apontame~Lc~~· ache1. E'~ scgutnte:, (lendo) 
fmnca, que mutto honra ao !DliHSLro .mglez que a fez; se o " Se, .chegactos. á malOJtrlad~ (UI~, v a. cu dos h lhos de 
governo de Buenos-Ayres pôde, L!Ln.lo em nome da lei,· cstrangtmos nasc·~os D? 13r~sJl,', ~:.ío frzerel? declaraç~o· 
ter a for•·n. de alc,m~Jr essa declara cão do "Ovcroa inoli!7 ·' expt·essa de ou c renuncwo a qua!tdade de ctdadáo l.Jrast~ 

0 0 ' t) t:J ' l ' ll I ~ • • ' § d o llr·:.t&il,. fullurJdo em nome da constituição, n·.o J1a de ter eu·o que 1~:- J_u a conslllut~ao no 1° o.art. G0, e~lendlJ. 
força para :ilcan,,~ar uma igual dedilraçào? (ApoiadCJ~.) se q~e. contmuao a go~t.;u· _tl1 mesma qu~lttl~.le de ctdadão· 

Agora oLservarei que não é tão gencri.:a como se apre- l.>rasrle1ro. • C0mo cslt', ~lll~la. t:m outros arltgos, os qu:~es· 
gô1 a proposiç:lo de que o Ilibo de fnwcez é fr·ancez cm todo~ cons;;gr,av:lO o f'l'lOCljllO _de !lue o n<~scrmcnlo. no· 
qualquer parte en~ que se ache. O c?digo francez declara 13raorl. para nos é pr.ov~ de nacwnaltdadc. Es.cuso· agora. 
que percle a qu;~IIda9c de ft·aocez o fraucez que sabe para descnvul ver cs.ta m;~ten.a. ~ pensamento e:lommante deste 
fóra de S('U p:tiz sem Intenção de voltar. Desl,t regra só são e de outros a1'l1gos que mdtcára era o que a caLo de C!(put'. 
C!(Ceptuados os que Và? par:J raizes estrangeiros com CSL::t~ o Sn •. SILYElRA D\\. niOTTA: -Contra nascimentos •. 
bclecimentos commcrctaes. Fóm desta circumstancia, a in-
tenção de lixar dumicilio fóra_ da França faz pe1 der a qu::t- O Sn · YISCOND:E D.E UllUGUA Y.: -V .. Ex .. faz .o favor 
Jidiidc de fr~ncez; é o codigo franccz que o diz, ep::tra isso de ler? 
não marca ten,po; de maneira que o fraucez que vier parJ o O Sn. 1\!A.nQUEZ DE O LI.:"( DA.: 7'" Contra o nascirücnto 
llrasil com inlenç:io de fixar aqui su:t rcsidencia perde a não. Quauto fts outras cnJt:nd.~s que o 'nobre senadiJr 
qualidade de l'r:.~ucez. Ou.trcs codigos ainda exigem o dom i- pede, todas dbs di.!ixão s~lvo o principio de que o nascido. 
ei!io por 1.0 annos, :Jo::;:;o acoró!lece na Sardenha c na Ilo!lJn- no Ilrasil é brasileirr),, Nos meus artigos ('·'oltando se pllra O· 

da; de modo que: urn francez que tenlw aqui residido um nobre senador o St .. visconde de lJruguay) não se acha 
unno c menos, com a intenç:lo de não volt3r it sul patr·ia na- n:1du de contrario ú rrgra da constituição, antes affirma •. 
tal, perde a qualit!Jde de francez •. lHas o que acontece? o Quanto ~ q;Ue acabei de ler, é nt:·ct•ss::trio cuservar que a. 
francez é france2, SC'US tillros c netos siio francezes, c assim nossa constituição, como todas as constituir;õcs, reconhece 
teremos uma geraçt.o fnmceza, que o não é pelo codigo o Ji_rei.to de qualquer ciJJdáo renu?ciar á qualidade de 
Jessa me5ma naçüu; mas todos cootinuito a reclamar c.sta l.Jrasrbro pedtndo carta de n:rturaltsação em qu::tlquc~ 
q'1alidade. paiz. Ora, qu.l!· propunha cu?· q•1c o filho de estr.mgeit·o 

0 Sn.. D. 1\fANOEL :-Apoiado. nascido no Brr,sil podia renunciar á qu:1lidade de Lrasi-
!eiro indercr:denlcmeufe de carta de uaturalisação, que 

.O SI{, SouZA fnA:-i'CO·: -E' irrcspouJi·1·el. 1sto se podena por uma dccl,lraçã.o. Mas não propuz nada. 
O Sn. 1\IARQU:!Z DE OLINDA.: -Damos mais tio que a que contrariasse a Lase da constituiç:io, a qu,;~l outor5a íl• 

França pede. qttalidade d0 cidadào ao nascimento. 
Senhores, essas cxig,ncias não pl·occdem de nossa fra- Os Sns. D. MAXOEL E Souz.~ fRANCO : -Apoiado. 

r;ucz~, não é porq~e uós somos uma n<Hiiio· nov~ e s_em (lia alyuns apartes.) 
l'ecu:-sos, pão c p.rr tsso q.ue se apresentào essas cx.Jgcnctas. 
A razão dJsso é l'nrquc os go\'Crnos cstrangc:ros estilo ccr- O SR. PRESWENJJE:- A llen~ão. 
tos que, insisti,!do, alcanr.;ao tudo. O Sn. lllARQUEZ DE Ü1INDA.:- Eis aqu.i o que cu. 

O SR. D. MANOEL: -Apoiado; esta é·qne é a verdade,. qu·iz. O 1rasileirn não deixa Jt:: ser brasileiro senão C{U>lnt!o 
alcanção tudo Jos governos bacos. se .oatur<tlisaem oulr? p:tiz, ou. por meio clc carta de natu· 

rallsação, ou por mcw de uma decbra~ão,. na h.vpoth~se 
O Sn. MARQUEZ DE ÜLINDA:-Se um ministro ncgae !igurada. " · 

nào se .prcsl:~ a fazer o q11C se pede, .se o nega? scgunJo, 0 Sn.. SlL YELRA DA !rfoTT A.: _Dando dit1cito de rc~ 
o tercetro, la vem um quarto ou qmnto que poJe eonce-
der. Os governos c·stran~eiros, que já coutào com isto. nunciar·. 
in_siHel~; tantos não quizcrão, !Ja de vir um que o f'Jça: O Sn. D. 1\L\NOEL .dá um aparte.· 
E1s a_qUI, scnhore~,y.Jr q~e somos f: ucos; eis :1qui porque o sn. l\IA.UQUEZ DE O L lN DA: _ s .... presidente lenho· 
contmuáo essas extg•·ncws; est;1o certos que Iwo de con- moslrado que a constituição é clara. ' 
seguir, comtanto que continul'm. O que f..z entre muitas 
outras cousas a fo-:t::lleza do governo inglez é a cet tez 1 q ne O Sn. D. !rLcs o &r.: - Ar1oiado ; clad~sima. 
todos os ou-tros kcm de que a palavra de urn ministro é O Slt. 1\IARQURZ DE OwsD.~:- A constituição róue 
apoi:Hb, sustentéld::t e curn prida pt:los SCU·S succcsse; es. ler desenvolvimento, por exemplo, a respeito d.! rcsiden. 
Se r:ós tst;.Lt•kcrsscmos Cliscs estylos, prim:ipalmcnlt~ cia de que f.dla; puJe-se declamr como se entende esta 
liuando ~c r.~Jia cm nome d.1 !t.i, da .Jl!OJ'lia. cons.titui~:lo, residenci:t. htn mesmo pod,rá sct• um favor. N:\o entro 
Mo }lav1i\o de npp::trcccr l<to rcpctHI..ts cxtgencws co!llu neste clesemoldmcnto, q11e me Luit s<~hir do ponto prin· 
estas. cipn 1. 

Se cc~crmo~ em pontos c.!est:.~ ordem, qnc idé.:1 se farú I Tocln esta matcria ficou pa1~a ser tl'alada cm conl'd'CL~cia. 
t!o Dr:~sii? Yt·p o ~o ver n•> r1ue a ld é cl::tra, qu•.: o I;, as ii . Ma~ a commiss~o nunc:r m:tis se reuniu: c as cou.~as fidr~o. 
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SESS10 EM 18 DE JULHO. ... 
Ot) 

'i6sim. Porém sempre sustentei o·principio cardeal da coos
;itui.~ão e não era· passivei que o fizesse, tendo tomado 
p.1 rt~ 111~ proje_ct~ da constitui~rto que foi ~pt·esentado á as
hctnLléa constiLU!Ole, onde Vi est 1 UtJUtnna. 

como elles os de suas nações. Mas nrfo sabemos nada. E 
s~ria conveniente que o SI'. ministro se CXJllicasse sobre 
este oujecto. 

0 SR. YISCONIJE DE ~IARANGUAPE:- Não é, Sr. pre. 
sidente, para tomar parte na disr:u8são do: orçamento do 
ministcrio dos nego cios cstrongeiros que eu. pedi a palavra. 
O meu successor neste mini:>tcrio, o illustrado cidadão 
que soube ;Jjutlar-me a desempenhar os d veres de meu. 
cargo, já nas irnpo1 tantcs missões que lhe !"ór:lo con!iadas, 
já coru o seu apoio no par!.nncnto, n:lo póde esperar que, 
cm r1Miuuiçào, eu venh~ combater o seu .. orçamento e lhe 
faça opposiçãl'. 

Se o governo assenta que por causa elos conHictos se deve 
(lesprezat· a constituição, em que força se ha de estribar 
para se fazer respeitar das outras nações? 

0 Sn. D. MANOEL: -Apoiado. 
o ~R. 111.\RQUEZ DE OLIND.\: -Se não temos força 

para oppú1·, f~çam..,-nos fort~s o.J direito-: não abando
nemos este ultuno recurso q,ue l~mos. 

0 Sn. VASCONCELLOS: -Apoiado. 
O SR. 111.\.RQUEZ DE OLtNDA: -Eu. lamento, senhores, que 

o ~ove;no s~ja o proprio que peça esta interpretação para 
ev!lar confiíctos, conl.lictos qu.e não se realizáo, n:\o digo 
já enu·e as grauJcs naçülls,. mas na Ill)llanda e Buenos
Ayres. 

Por isso, Sr. presidente, qu-ando eu considero os nossos 
negocias internos, o que eu vejo é· que são aLandonados 
os interesses do paíz ..... 

/ 0 Sn. D. M.ANOEL:- Apoiado. 
O SR. nrARQUF.Z DE. OuND·.\.:- .... como os do com

mercio c 0:1 lavoura, que bàu esquecidos os uil'eitos mais 
~agmdos uasead.Js cm. leis. cxpi·cssas, os actos os tniliS 
.sulemnt:s do g·m:n,o. 

O Sn. D. :MANOEL.:- E lta de se apoiar um governo 
desta ordt:m! Apoie quem q_,úzer, que cu hei de fazer a 
guerra que puJ~r. 

O SR. rtiAI\QUEZ DE OLINDA:- Se considero os nego
cios externos, o que vejo é q_ue se sacrillcão as leis, a 
primeira de todas as 1 is, a con~tttu.ição, ás exigencias do 
estrangeiro. No interior p.Jslergão-se os direitos maís sa
grados em nome uo intaesse get·al:, e como se tivessemos 
uma constituição que não- at:all,tcla o caso do interesse 
geral ex.igir o,.sacrilicío do interesse particular. No exterior 
sacritica se a constituição cm nJme dos conl'lictos, como 
se tivcsscmos ~ma constitu.i~ão propt·ia de uma lwrda de 
selvagens, uma constituição Larl.Jara, que d~;ve ceder ás 
c:x.igencias da civilisação. Eis os granJes princípios do 
actu~t go.vernrJ (rLpolados); eis as maximts uu politica de 
ju, Liça c concordia, max.imas só proprias para u.n poro 
que se governn ~om o quero, posso e manJ.o. 

(Apoiados e não ap·Jiados.) 

Algum;:s r~.:fl.:x.ões, porém, fez o nobre ministt·o sobre 
assumptos por mim traLad.1s quando dirigi a rcparLição 
hoje a séu c~rgr> que o!Jrigão-me a dar ao sen<•do e ao 
paiz explicações que plenam~;nte justificão o meu procedi.. 
mente,. niio Lem apreciado nessas r~tl,!xões. · 

Disse S. Ex.. que cu levára 18 mezes para expedir a 
minha nota sobre a questão da arrecadação das heranças. 

O SR. PARANIIOS :- Ntío disse isso como censura. 
O SR. yrscoxoE DE niARANGUAPE: .,..... Nem eu a tómo 

colllo t::tl mas sim como uma inexacta apreciação do meu 
procedimento. Eu não careceria senão de poucas horas, 
para expedir essa oola se nella n~o tivesse que tratar 
senão <la qucbtào tlc direito, questão ja por ruim muito 
cxteniameute trat.Hh cm mais de uma consulta do con
selho de e~tado .. Mas a legação de França a !legou em apoio 
d:~ pretenção dos seus coos.ules factos cuja exactid<lo cu. 
J.evia conltstar, habilitado com esclarecimentos que exigi 
das diversas províncias do imperio ...... 

O Sn.. fERI:A z: - Pfesidindo á do Rio-Grande do SuJ~ 
reccui uma circular a esse respeito.· . 

0 Sn. YISCONDE DE n!.A.RANGUAPE: - Ahi está a mi
nha nota; veja sa se lhe falta alguma cousa para destruir. 
complctamenle 0 direito consuetu.dmario com que areU-
menLou aquella legação. (Apoiados.) · " 

Uísse mais S. Ex.. que na questão da. nacion::lid~de dos 
filhos nascidos de francezes no Brasil en não. fizera mais. 
do q.ue reproduzir o que h~vi;to jà dito os meus :mtcces
t'Ores. 
N~o entro nestas comparações. Quem quizer que con

. fi'O:Jte esses netos; mas o que não admitte duvida ·alguma 
é que eu Lirei nesSl nota toda a esperança de transacção 
diplomatica sobre disposições da nossa constituição. 'Eu, 
Sr. prcs:dente, preferida demittir-me do meu cargo a 
fazer qualquer promessa de concessão em semelhante 
questão. (Apoiados.) . · 

N<lo se in!lra daqui que cu n:Io reconheço a necessidade 
de uma lei regulam~ntar, para que o art. i o § 6° da consti
tuição tenha a devida execuçao. Com o nobre ex-presi

( Cru:ào-se diffmntes apartes.) dente J.o gabinete de 4 de maio eu já me tinha entendido. 
o Sn. MARQUEZ DE OLINDA:·_ Eu terei ainda occasião soLre essa necessidade, c pretendia apresentar nesta sessãO 

ele falia r sobre essas cousas; preciso em particular f<.lllar so· uma proposta que a satistizesse. 

0 SR. D. UANO·EL :-Apoia.Ji:simJ tl'es \:Czes. 
(lia um aparte.) 
0 SR. SILVEIRA DA MOTTA :-Isto é banalidade. 

Lre os negocios do Oyapock. Mas estou cansado, não posso Não é, porém, agora a occasÍ-1
0 de tratardes te assumpto ;_ 

continuar i entretanto, utw me sentarei sem ao menos pedir ella virá com a discussão do projecto sobre elle apresen
uma ex.plicuçào ao Sr. ministro soLI·e os negocias do Pu o da w.do ao senado pelo nobre sen:tdor por S. Paulo. 
Pt·ata. Consta que os governos da Coufcderaç.io Argentina (Apoiados.) 
e de Buenos-Ayrcs estão prox.imos a romperem llostilida- O Sn. VlSCOND~ DE. Unucu.H:- Peço a palavra p:i.ra 
des. Consta que a ilha filat tim Garcia está sendo fortilkada uma cxplicaç·\o. 
vor este ultimo go~erno, que é o que a tem debaixo de sua 0 Sn.. l'RES!l)ENTE:- O Sr. D. Manoel é quem tem a 
Jurisdic~ão. Con:>ta que os com mandantes das fJrças navaes ·palavra. 
estrangeiras surtas naqut:!llas ~~guas teem feito protestos, 0 S D C d . S · .. d d · · 
ou ao menos pedido ex.plicaç-;ucs ao governo de Buenos- , . . n. __ • MANoEL:- e o rara o· r. Vlscon e . ar :\ 
Ayres ~r este respeito. Ora, nos que temos um tratado com exp!tcaç.w. 
a cunfcderaçno, no qual reconhecemos c e~ Li pulamos a O SR. VISCONDE DE Un:UGUAY :-Sr. presidente, a ma· 
neutralidade ·Jaquclla ilha, não. consta o que tenhamos teria lrazidt~ a discussil.ll pJo l1onrado senador :por .I'er
f~itc! sobre este oujecto. Aquell~ i_lh~ está dcbaix.o da .tu- namLuco pertence mais propria~r,ente a de um prOJecto 
l'lS1hcção de um governo que est:t dtssulente elo da cou[t!- apresentado pelo Sr. senador Pimenta Bueno e á do pa
deraçào, e tulvez muito breve cm guerra com dle. Per- 'recer da 'commi.ss:lo de constituiç:1o, que sobre elle deu o 
guntu: que temos feito para roanter a neutra!id:uJe, a qual :seu parecer. . 
llfto só nos é n~cessaria para nossos interesses c navegação, Para essa discussão me gumlo, c espero que o noLrc 
como é de nossa·o!Jri"açno manLer em virLuue do traudo '1 scnaJor pela pt·ovincia de PcrnamGuc? tera nclla com
E' de csper·ar que o §r. ministro, a exemplo dos cotnman- pltl<t respo~ta. ~or ora limitar-me hct a algumas b,revcs 
dantes ·das fon~as navaes de outt·as nações, tenha procut·a. expltcações, por tsso q~le o noLre ·senador se refenu ao 
uo sulvar cslas llifficu!Jaues, não se .mostrando m~nos ze. r,arcccr de um. a com!!uss!'lo da qu:.~t t:mto elle como c v. 
Low do llUC cllcs cm prumorcr os totcrcsses do llll!JCrto, f.1zemos r,arte. 
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Em um Jos nnnos nnterior·es aprcsenton o Sr. Pimenta os interesses t!o paiz ao estrangeiro; qlle esta v a Mgocbri" 
llueno um projecto relativo ao assumpto de que se trata, do, e que se aguar dassc o res~dtudo da negociação. · 
e então o rJobrc sen:~Llor pela província de Pernam.buco Pois, senhore~, era essa a resposta que o nobr·e minis. 
manife~tou a seguinte opiniào, que ha poaco não qurz ler tro devia dar ás lucidas reflexões expendid s pelo nobre 
c que vou ler agora: · marquez de Olinda? O nobre marqucz não se contcntor1 

. b ! . com genernli,Jadcs, não se contcnt·m em dizer que o go-
• O art. 1° S€Ja su stituiJo Pl 0 scgtlrnte: verno sacrificava a honra e os interessrs nacional's aos es-
• Art.1.o Dnranle a minor-idade tlos filhos de pai bra- trangeiros; desceu aos factos; e era de mister que o no· 

silciro e dos illrgitimos de mài br·asileir·a, aqtidle no I 0 bre ministr·o lhe re~pondesse tambem com fac'tos. · 
ca~o e esta no 2o, poJeráõ fnzer a declaração de f]Ue sua E com e!feito, senhore~, os r~cto~, mesmo o u!timo t!c 

:·~vontade é que seus filhos sigão a sua condiçf1o. Uma vez Pernambuco acontecido com o conml, o visconde de IA-
. feita esta decl:t·raç:!o, ellt?S seriio consitleratlos cidad:íos ~wnt,e a correspo~denci:l. haYLla entre este consul e o pre' . 

brasileiros, s::lva declaraç:í() em co':ltrario por rlles ~es- sulente da provmcta não provão a maneira por qtle 'e coo
mos feita depois da maioridade. Se dur·ante a minoruL!- Juz o govemo brasileiro? Chegou-se, diz S. E:{., a urn 
de não se fizer Jeclaração nenhumn, corrrrft a o!Jrigaçtl~) <Jccordo; quero dizer, o conml trancez, depois de ter re. 
de domicilio na conformidade do art. 6° § 2° da constt- si~ti1!~ por ~uito tempra á ordem expr·essa que da côrfe 
tuição. · lhe lm cxpetltda, chegotl A renovar su:1s relaçües com o 

• O art. 2o srja substituiJo pelo seguinte : presidente Je PernamJJuco. A corresponJ.encia, o comporta
mento daquelle age(\ te, cnnmlar, provão bem, senhores, que 

• Art. 2. 0 Durante a minoriJaJe dos filhos Jc pai estran- o estrangeiro pouco caso faz de nós, porque o estrangeiro 
geiro nascidos no impm i o, seus pais poderão fazer a de- acha da parte do governo uma inercia, uma fraqueza digna 
claraçi!o de que se tr~ta no arligo antt>ce,lentc, para que de ~ensura. 
elles sejão comiderauos cidad!ios do pniz a que estes ui- Pois, senhores, ni.'ío temos lc~gi~laç<io expressa a respeito 
limos perten·cem. A declar~çiie dos pais n;:t minorid:tde da m~neira de se proceder & arrecadação dos bens dos 
dos filhos para C{Ue estes s1gão a sua conJ1ção não 1m subditos estrangeiros? 
rede que el,les, chegan~lo. á maior:clade, ~eclamem ~ qua- Qual é, portanto, a resposta que deve dar o nobre roi• 
ltdade de ctdadão brastlCJro, que lhes da a ct,nstt!urção nistro de estrangeir·os a este respeito i Que a Jegislaç:1o: 
a ri. ô0 § 1 c, é clara e que o governo é obrigado a cumpri-la emquanto 

• Accrescente se isto: 
" O governo marcará em regulamento especial ns for· 

malid~H3es destas declarações e as autoridades perante quem 
de'Yer:íõ ser feitas. Este regulamento não poderú ser alter
nado senão por lei. " 

Como pedi a palavra simplesmente p:lra uma cxpliençã.o, 
eu não emprt·henderei provar que a opinião do nobre se· 
nador naquel!a época vai ~u.ito mais longe ~lo que .o. pare
cer da comm1ssão. Notaret somente quanto o espmte de 
opposição esclarece muito a i~telligencia e faz reconhecer 
nossos erros, pelos quacs não trnhamos dado. 

o SR. D. 1\JAxoEL :-ApoiaJà. 
0 Sn. VISCONDE DE URUGUAY: - Diz- se que O mi

niEtcrio passado procur:\ra salrir das diniculdades cm q11e 
estas questões o tinhão posto propondo ao governo fran· 
cez uma convenção consular. Consta rruc o governo fran
ccz apresentou um contia-projecto. Eit sómente faço vo
tos para que aqnella proposta não viesse trazer mais com
-p~cações. E', portanto, negocio pendente. 

Não estou lrabilit<nlo ~ara diocuti-lo cléhaixo Jo ponto 
de 'fista em que o apresentou o nobre sr.n<tdot·; nem o 
\liscutiria, ainda me~mo que estives~e habilitado para o 
f~zer, com receio Je pór o governo cm cmhar::ço~. 

O que me parece é qne ninguem era men~s proprio do 
que o nobre marquez, pelo seu car(lcler, posrç:lo e longos 
:;erviços, para tMJr aqui da quesl:'ío como elle tr·atou. 

o Sn. D. MAXOE!.;- Sr. presid~nl<', não tinha tenção 
de !'aliar hoje, e por isso vim sem o rclatürio do Sr. mi· 
nistro dos estrangeiros e sem os meus npontaB~~entos; mas 
o discurso que S. Ex. acaba de profe1·ir em re>pn$ta ao 
nobre ~coador pela prnvincia de Pernambuco me fez co· 
ce~Js e n:~e obrigou a tomar a p:,lavril. 

Com elTeito, a resposta que vou 1lar ao nobre ministro 
é a tarefa mais simples que é passivei, porque vou res 
ponder a gencralidadcs. 

Sobre tres pontos versou o diseurso de S. Ex. : primeiro 
ponto, a antrga questão de arrl'cadação de heranças de 
~u!Jditos estrangeiros; segundo ponto, a qtlestao. de na· 
cionalidade e a necessidade, como disse o nobre ministro, 
ele explicar· se o art. 6° § I o da c0nstituit;:Jo ; terceiro 
ponto, a eccupação da ilha de l\lartim Gatcia por parte 
do estado de Buenos-Ayres e as providencias que tem 
tomado o governo para que não seja impedida a navegação 
do Brasil. 

Primeiro pouto: arreca1lação de her:mçns de subditos 
estrangeiros. O que respondeu 1> nobre ministro dos ne~ 
gocios estrangeiros e esse respcít?? Qoe e~t_ives~c o sena-
4olo certo qllc o governo ni\o h<1Vra de sacnf!c:~r a hopro. e 

n;to for revogada. 
Convém celebrar uma convecção ; celebre-se; mas 

enquanto esta não existir Jê-se a execuç~o á lei. . . 
Lêa·se a nota de 21 de jnnciro Jc 18õD,dirigida pele:> Sr. 

ministro dos negocios estrangeiros ao ministro de França 
nesta curte e a que este dirigiu áquc:l!e, e ver-se- ha a dit~ 
ferença de linguagem, quando toda a imprutlencia esteve 
da parte do ccmsul francez. 'Por issn o nobre sen:~dor por 
Pernan~buco estigmatisott com tanta ener·gia o procedi
mento do governo, que, em vez de sustentar os intere$SCS 
nacionaes, os sacri!icott aos interesses eBtrangeirM. 

Ccrtamrnte niio é agora occasião de entrar na discuss1io 
de objectos pendente~; ninguem o pretende, e pe>r isso 
não me parece bem c:.bida a observação do honrad0 mem· 
l>ro p~lo Rio de Janeiro, que depois de tanto tempo de 
sJiencro pediu a p:,favra unicamcnre para notar contradic. 
çú~s no Sr. marqucz de Olmda; contradicçoes ~1ne não 
existem senão na mente do honrvdo membro. 

Do q11e $?trata é de cx~minar o procedimento do go
verno relativamente ás infun,bdas exigencias do estran
geiro; e podemos e devemos entrar neste exame, indepen
dente da convenção de que se occtipão os governos 
brasileiro e francez; convenção que tanto assusta o n:· bre 
senador pelo rlio ele Janeiro, qnejá vê nella a origem. de 
novos conllictos. Muito teme S. Ex. os conflictos! As 
exigencias dos governos estrangeiros h:í0 de continuar, 
pela fraquez t do governo do Brasil. 

Se o. n~br.e ministro procede~ a~ com a firmeza qu~ dá o 
bom du·etto, se usasse de urna lwguagcm franca, nns mio 
Leriam os os conllictos de que S. Ex. falia no seil relatorio 
e guc quer terminar sacri!lcando os direitos da nação lls 
e;-:1ge~cias dos governos ~strangeiros. Mas a ~ranqueza e 
swcentlade não s;Jo propnas de r:iractcres dubtos e fracos. 

Porque não imita S. Ex. o grande ministro· inglez que 
tanto cita no parlamento, a pont,, de se dizer que o tem 
por modelo; assim coroo o St·. presidente do con.~elho 
citaYa continuadamente a Roycr Collard? Parece que 
S. Ex. já se esqueceu do escriptor francez, pois que ha 
muito tempo não faz delle menç.~o nos seu i discuJ'sos. 

Pelo que toca á questão d,1 nacion~lid:Hie dos filhos de 
pai estrangeiro nascidos no nr·asil, permitia-me o nobre 
ministro que lhe observe que não devia ter sido t:'ío soffre
go em respondt•r immediatamcnte ao discurso do Sr. mar
fJUCZ de Olinda. Se a questão é grave, como S. Ex. affirrna, 
era melhor ter-se preparado par11. amanhã tratar della. 

Senhores, a questfio potlerá s~r grave ; mas é de facílima 
solução á vista da expressa, clara e terminante disposiç5o 
clo art. 6° § 1° .da constituiçM, que diz: • São crdadáos 
brasileiros os que no Brasil tiverem nascido, quer st•jftO in
genuos ou libertos, ainda ~ue o pai sej:~ estrangeiro, u~ 

" . 
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vez que este nnorcsiLla por serviço de sua naçãn. • H a nada nobre marqucz de Olin.b, 'Llíll dos or.namentos uesta c:ua 
mlis claro1 Quem póde pór cm uuvith. a disposição d.t c tlo paiz. (Apoiados.) 
constituição? Nem nunci h ou v c du vi tia senão depois que O n0bre sena,!.Jr por p,Jrnlmbuco não foi injusto coa1 
algumas nações .eomeçárão a fazer n•c'amaç.ões e cxigcn · o Sr. ministro dos nt:'gocios estrangeiros. Não; o nolJrC 
eias,que devião ser immtdiulamcnte d.•sattend das. O nobre scnauor por Pernambuco sustentou com nHneo os direito3 
senador o s,·. _Pimenta Bucno o!Tc1·cceu um proj~eto p011· da naç:'lo brasileira, charnou a. atten~ão do governo para 
cos dias depo1s de tnn.ar assento nesta casa relattvamente um ponto d.\ maior importancia e rccommendou-lhe, 
li O objecto j C, entrando este cm di>CUSSàO, eu pedi a p:t- guiado pela SUa expcl'lencia, pcbs SUaS Juzes C pela 
lavra para o combater, requerendo dt!pois que fosse remet· mtluencia legitima que exerce no parlamento e no paiz1 

ti<lo á commissão ele constituição,que por espaço de .cinco qu~ se af'.Jstasse do caminho qHe ia trilhando ~le condes· 
annos nã,, dctl parcc~:r, provavelmente por julga-locou· cenclt!r com cxigencias in.iustas c infundallas de alguns 
trorio ú constituição. governos e"trong,!il·os. Se houve censurn, lambem houve 

·Este projecto e alguns artigos do relatorio do ministerio um conselho dtJ amigo verlladeiro c sincero; acredite 
de estrangeiros acoro,~oárão os governos estrangeiros para. mais Sr. ministro no conselho Jacto por um anci:í.o vcne~ 
dirigir reclamações contra a execução da coostituiç:'lo. rando do que nas lisonjas ele amigos que só afagão o po-
0 Sr. ministro no seu relato rio óiz que o governo tem sus· der para arranjarem os seus a !ilhados e ou terem dos mi· 
tentado a intelligencza literal do § '1 o art. 6o d.t con~titui- nistros toda a sorte de favores. , 
ç~.o, e accrescenta: • A' assem!Jléa geral cabe, considcran- Se o S1·. min:stro JisS•!sse que sou opposicionista, que 
do as questões tntemacíonaes que essa intc:lligencia. suscita, guerreio o minbtet·io, ctnittiria um:1 verdade; bço-llw a 
fixar de uma vez o verdadeiro sentido da nossa disposiçüo maior guerra que posso p{ua dcit1-lo al>aix.o e livrar o 
cons1itucionul, etc. ~ • paiz das desgraças que prevejo se ellc continuar no poder. 

Ora, senhores, o governo reconhrec que a letra rio § fo Pelo que toca ao terceiro ponto do discurso do nohrc 
art. 6° d:t .constituição é dara, sustenta -a, c vem pedir a ministro, isto é, o que se passou na ilha de l\Iartim G1rcia, 
assembléa geral que explique o verdadeiro sentido; isto é, S. Ex. se limitou a dizer que o governo imperial não con
quc interprete o que é claro como a lu-z meridiana, por sentiria que o estado de Buenos-Ayre~, occup:mdo aquella 
cuusa dJs questões internacionaes, dos c .. nllictos, das re ilha, pu?.Csse obstactllos a navegação do Brasil, navegação 
clamaçacs 1 Não é sacr1ficar a comtituição ás exige r. c ias estabel.~cida em tratados. Pois L em, aguardo os factos, para 
dos governos estrangeiros? Não é pedir que a asseml>léa depois fazer ao governo as censuras que ellc merec~r se 
pratique um acto absurc.lo, interpretando o que não earcec porventura a nossa navegação solfrcr o menor iropecilio. 
J.!c interpretação? O i !lustrado senador por Pernamuuco não censurou ; pe· 

O Sr. Pimenta nucno óiT!!reccu este anno um projecto diu apenas explicações. . .. 
mais extenso, que ftiJi,remettido a com missão de constituição O nourc n'iinistro toma por modelo o illustrc Canning, 
. e já teve um parecer. com voto separado do Sr. marquez qne tam bem mudou de opinião, mas não a respeito das 
de Olinda. disposições da magna carta. Mudar de opinião é propno 

Eis a razão por que os governos continuilo nas suas re- do homem; e a prova evidente é o Sr. ministro dos nego· 
clamações e insistencias : Se distinctos membros do parla- cios estrangeiros, que já. tem mud.1Jo bastantes vezes. 
ment? ~rasileiro a chão obscuridade na ti is posição da O Sn. PA n.ANnós (ministro dos nego cios estmngeiros) :....: 
consll!Utção, porque não htrvemos nós de insistir para V. Ex. tambem tem feito isso. · · 
.que ·tenl•ta ell~ uma interpretação, e interpretação no sen- 0 SR. D. i\'IANOEL: _E' possível ; mas ainda não fu·i 
l!do que d~se.Jamos 7 Assim racioclnão os estrangeiros. ministro .... e quem quet' ser sempre ministro vê-se nane-:· 
. A constituição rege o imperi0 ha mais de 30 <mno~, e cessicladr. de !'azor continuas múdanças. Tenho deveres a 
am~a não a entenr:l.emos, ainda carecemos de cxpL'c:tçõe~, cumprir c:Jmo opposicionist:J ..... 
de Interpret~çaes dadas pela asscmLléa geral! E' uma 
g1·a.nue calam1daue c de7ar para 0 p:aiz! O Sn. PARAN li OS : - A. posição que occupo tambem 
. Scnh~res, a constituição, como disse, é clara, não prc- os Lcm. · · 

ctsa de Interpretação: estabeleceu a regm geral e fez uma O gn., D. l\IANOEL: - Oh! se tem! (rindo-se) qué o 
cxccpçã0: isto é, d<:terminou que siío cidadãos brasileiros diga o meu noure amigo o Sr. visconde tle Alb"~;querque, 
~s que no ~rasil tiverem '!asc_ido, quer s. jào in~cnuos ou com quem h a pouco r~llei a este respeito. E que deveres! .. 
hbertos, at?da. que o pa1 seja cstran.~etro, uma. vez que c o sei pratic:Jmente, Sr. presidente. Porque é que estou 
cst~ não restda .Por serviço de sua nação: eis a excepção .fallando? Não é porque enten,lo qtle é do meu deY.cr 
umca estabclectda no§ 1°. . combater este miuisterio, o mais r~ tal que tem tid? o nra~ 

9 gov_e~·no, se conhecesse o seu dever e o qutze5se cum · · si!; mostrar-lhe os seus erros, provar-lhe que trilha um 
pnr rebg10samentc, devia clizer ao estrangeiro: -As vossas. caminho err:~do que conduz o paiz ao precipício, que o 
reclamaçú~s . não potlem ser attendidas, porque é expres- avassalla ao cstrangeir:,>? . . . 
sa a,con~tltutçào do llrasil; c o governo nao pede á as- lllas, não aclmira, Sr. presidente, que o actual ministerío 
semb_léa geral que interprete uma ~lispos1ção tão clara e queir:t a.vassallar o pai_z ao est.rangeiro, quando ~stá av~s
t~rmmante. E os governos estrangetros não te em conhe- sallac.ln a uma olygarellla que por desgraça nossa amda rema 
cnncnto das .dispostções da nossa lei fundamental? Não e rlomina. 1\la.s os ministros estão enganados; podem im
sa~em que es.ta não pode ser alterada senão pelos tra- punemente avassallar-se a uma olygarchia, mas não po
ll1ltes por ella marcados 1 dt!m impunemente avassallar o paiz a nações estrangeiras • 
. Os govern0s estrangeiros desis.tirião das suas reclama- Se ousarem continuar no seu systerna d<! f1·aqueza· e mise

çõ.c~ e acabarião os conllictos, que tanto assustão ao Sr. ria, a na~ão se ha de levantar ·como um só homem para 
lllJnJstro dos negocios estrangeiros .e ao Sr. viscon~e de aniquilar os ministros que ousão sacrtliea·la ao estran-
U!'uguay. . geit·o e pe:turi.Jar o socego ele que felizmcn~e tem goza~o. 

1\las, _se~1hores, se o governo entende que cumpre alterar Sr. pres1dznte, vou tratar de outros .obJeCtos, senttndo 
a_conslt.tuJ,ção por.causa das questões intcrnacionaes, porque n5o terá rnão o rclatorio cm que fiz ai~ umas notas. 
nao o dtz lranc:ur.ente á. assembléa geral? porque lhe pede Tudo faz crer que cm breve teremQs ateada a guerra 
uma i~terpretaçao? E a assemi.Jiéa geral quererá destruir entre. a Confederação Argentina c nuenos·c\yres. DiNe, 
uma d_tsposição constitHciona.l por meio de uma lei intcr- não sei se com fundamento, que a confederação conta 
pr~tallva? Não o creio. O discurso do nobre marqucz de com o apoio do Paraguay e do Estado Oriental. . · 
Olmda é completo nesta parte, nada deixou a desejar ; e Li cm·uma carta cscripta de Paraná que o Sr. ministro 
,estou convenctdo que a impress:lo que ellc causou no se- dos negocias estrangeiros -manrlára prometter ~o general 
nad? ha de ser duradoura, porque os argumentos que pro- Urquiza o auxilio do Brasil para chamar ao grenuo ela qon· 
d~z.JU não ti verão nem potle.m ter resposta satist'actoria. O fecleração Argent~na. o cst~do de Uucnos-Ayres. Nem 1sso 
j)IOJCC_to do Sr. senador Pltnenta llueno c o parecer da deve causar aJnuração, v1slo como parece que o Sr. pr~
conJmlssão de constituiç:1o h:\o de entrar cm discussão, e sidente do conselho em algum tempo pensou que o nrastl 
de~Je jí1 me em prazo para tomar parte nella. A minha ta· t.levia auxilia r o .chefe d::t Confedet·ação Arg~n.tma no em
rei:\ 11<\o será muito difficil tendo cm meu apoio o voto do. penho dt) conquistar J3ucnos-Ayres. N<l.o sct como S. Ex. 
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pensa hoje; mas tenho da. tios pai" a crer que assim pensou I O S a. D. l'liAN o EL : -Se nós nos contentarmos CGttl 3/f 
outt·'ora. . discussõ.:s dói outra camara, para que f.tllar no sen~clo? 

Se o Sr. mi~1is~ro dos negocias estrangeiros q11ando cs~ flora que compm~cc o S1·. t;ni~istr o no senado? Seu!wrcs, 
teve no Parana tez ao gcncr:ll Urqutza alguma promessa cu he1 de excrct:r o mt·u Ju·ctto em toda a sua plemtudc • 
imprudente sem instrucções, do go1•erno, talvez para fa · hd Ui.! fallat' sobre os ol>jectos corno euteudcr convcnientt!. 
~:ilit~r a nesociação que ia ent<~uolar. no Paraguay, e no hei d~! pcdit· infomwçõcs ;· !wi dt!, .emlim, ceusut·ar o go~ 
Jntutto de dtsj•lór <lquclle genertil cm bvor do Brasil, caso : verno se ellc as uão der satt~f.~ctoms.. · 
ft>sse necessano recorrer ás armas, o ~r. ministre compro- Eu ouvi dizer que se pt•onwttêra ao general Urquiza:al. 
metteu sériamcntc o paiz e é digno da maio.r censura. : gum auxilio, na IIypothese rte tentar o estad·> Je Buenos
Cumpre, pois, que_ S. Ex. responda satisl'a~toriamcnte :1 ~yres um alaCjJI·t:,co~tra a C:Jurt:.d~mção Mgcntina •. }; ' este 
esta grave accusaç~o· que lhe fazem na Co1 .f.:Jcração At·· :I.~ c to HI d.tdt~ll·o 1 Jloclt: o s,·, Hlln tstr(} d..tr c· elarco1 uwntos· 
gentina e cm Bueuos-,\yres;.e esta é a razão por que trato , a respeito Jcllc sem compromettcr os iut,·rcsses do paiz 'I· 
í.le~te objecto, q'uc póJe ler cousequcncias mui sérias par~ ·Fez o Sr. winistro dos ucgooios cstrangeims alguma pro-
o futuro. messa ao gcueral Urqu1za q u.1ndo esteve no·Paranâ? 

Todos sa~cm que o ~r· .. presid,cnlc do cons:IIw foi t~an- o Sn. PARANHOS :_Não scn!1or; 
dado cm miSSãO csrccwl,Junto a Conledcraçao Argenlma, ' 

... 
:. 

c que foi muito Lem acolhido pelo clwfe daqudla 'i·epu!Jli O Su. D. ~IA·NOEL: - llcccbcu S. Ex. commun!ca~õcs-· · ·· 
ca, cujas boas graças soui.Je !)I'UUgear. 0 mesmo acou~eceu ofiiciaes relativamente ás amargas queixas qúe fuz aquel!'e l 
depois com Sr. ministro dos negocias cstt·angcif'os. o s,·. gen•.•r;d coutr'a o· governo do l.lta:;il, ou antes contra o nobre. •. 
presjJenle do conselho lroux.e até o retrato do· gcnet•al ministro •. 
Urquiza e o collocou na sua sala. Fuzia· coo~tankmentc E' de granJe interesse para o Brnsil e pm1 a CoufeJe.· 

. os maiores elogios ao chefe da Confcdewção Mgeotinn, raç;io Al'gcutina a con;;crva •. ào de LoJs rt!lut;ües cutt·c 
t:uja ci.vilis::u;:ào S. Ex. tanto ;,dminira ~ue chegit1·a a a!ttbos o,; p:1izcs .. A. p~z. a ordem c a scgut·:mça Jcsla parte 
compara.· la com a do Brasil. E' o que .1M contár:io pessoas d.t Anwric<• ~lcriJiunal dependem muito da harmonia entre 
que convcrsárão com o Sr. presideute Jo conselho. Baib, os Jous c~tados; e o miuistw dos ncgncios estrangeiros· 
jantares, demonstraçõt!s de granel~ e6tima e consideração, . que 11áO fÓI' assás prud~nte c circumspecto. pód~ ser Q.; 

tudo rec<:Leu S. Ex. na cidade do Paraná. Iguaes demons· causa tia pertu.,I.JJçào de:;sas Loas. rel~ções. A· couscquencia._ 
traçües teve o Sr. ministro dos nt•gücios estrangeiros. Em- é Lcil de: prever. .. · L 

fim, um Los pass:lt!io ,·itl.t regaladu, c ai é P' ovarclmenlt· filas,. scnl1or e~, U;iUJ a luta entre a. Confederação Argen':'
dJnbÚi'ào o fandJngn; qut! crcw ser dJnsa Ll'orita do p:tiz. tina c o e~tado de UuniOS·Ayres, q·r<: politica (H'cteudt.~ 
(Risadas.) . ~seguir o govemo! l'a.re:e que a de cowpleta neutralida-

de. Siu:r, o Brasil não se envolverá na luta. Parece-me que o Stt. FERRAZ : -Não, nno é· isto. 

O SR. D. 1\LI..'NOEL: - Nt'io dt:msão o fanJango? 
(O Sr. Ferraz dd·Olllru aparte que não·ouvimos.) 
O SR. D. lllANOEL · - Havia ser inlcress~nte yer os 

Srs. prcsiJenlc do conselho e mini~tro dos negocius cs
traugcii'OS dane:wdo o faudaugo com as d:.~mus uo Parana 
c do P~raguay l Quaulo uào Ja: ia para as&istil' laml>clll 
a esse fandan3o ! · 

Corre que o general Urquiza' está ilritatlissimo·conlra 
o Sr. ministro dos negocio~ Cblrangeiros, c :dlirUJa-se que 
<1lguem trata a S. E:x- coutmuadumente de p.iaaro. 

Itcliro o que me coutarão; cu não ouvi ... 
O Sn .. PAIUN-llOS:- V. Ex. ha de estar cng.unado. 
O Sn. D. MA :SOE!.::~ E' possi"cl. 

é c~ta a politica q11e convém. O Drasil está cansado de· 
CJITegar com algumos rcpui.Jlica.s do P1·uta. Temos dcrra':' 
ma do o san~ue l.Jr;,silei' o, temus despendido gt·an,Jcs som
mas; c qual o res~.~ltado '! l\'ào temos um amigo nes~;1s rc
pul1lica~, que, s-: puderem, ltáo de inc .. :mmodar o ll1·as.il,. 
cujo d~~intl"l'l'sse é g•!rul!llcutc reconht!ciJo c elogiado por · 

. quc:rn com iu1 parci.diJadc ai tenta pat·a o seu pro~u.l:JOcutG: · 
em relnç,ão i.l t:$sas r<:JtuLliças.. · 

. E' cr:J'lo que as uos~as rclat~õcs com a Con[cderat;flo A.r-

.gentina tccm tido su.1s ;:lltcrn<Jtivas, ma~ u:timanh:Ule ctao .. 
: optimas. Cumpre conserva-Ias per meio de uma politíc:L 
leal c dcsiull!f'l'SS:.Hla; mas LamlJcm cumpt·c não <Apoiar o .. 

·governo Jaqu.dle rst:.~d'o na luta qu.e vai. travar com Bue· 
nos·~,Y~·cs. An:anjt!fll se cu~110 r~uJerem 1 mas não ex.ijão. · 
sa..:nltcJOs do l3rustl: ~uc na o [!O Jc nem deve faze. los •. 

· Di~se ha pouco q4e não temos culhido fructos dos. · 
:grande,:; bcnelicios q,uc havemos feito a algum:~s republicas· 
;do Pr:ttu .. V. I~x. SiJLJl', Sr. prcsi&nte, que a 2 de janeiro 
deste anno foi cclcl>rado nc~t:t côrte utn trat;JJo cuu·e. o: 

reprod'uzir taes • Ilrasil, a Confederação Argentina c a Republica Oriental 
cm uma discus- do u, u~uay. E::. te tratado é com ui emento da COil\'Cnção. 

O· SR. PAr.ANnos: -Disse se a Y. Ex. ? 
O S!l. D. MANOEL: -l'íüo,. $Cnhor •. 

O S"R. ~llE5J·DE:'(TE :·-:--1\fas p.Jr~ .que 
phrascs, .mnJa qu~ndo losscm prolendas 
~'i'to puL!tca c solcmnc? prelin1iuar de paz de 27 de u:;ooto de h2S. O tratado' é . 

o llJais fuvoruvd possível~ RepvLlica.~o Ui'11guay; assctúa,, 
e.rn bases st·g~ras a sua lll~e ncndcncw, a q.u.~ltica garan
Ltda pelo ll'r·asJ!. e pela Coolederuçào A.rgcnttnn. O g~:nerno 
do Brasil deu mais. uma prova do seu interesse p,clo Estúdo. 

:O dental; e, q,uando se acreditava ,que o tratado seria lqg.o: 

O Sa. D. MAl'iOEL:- Pcrdôe-me V. Ex.; isto é muito 
~crio; trouxe a di:;cussão este facto para ser desmentido 
n~ caso de não s.er ex.acto. Çue se compromctta o.SJ,, mi 
mstro Jos negoc10.s cstr:wgctros, pouco tmporla; mas com
rrometter-se o patz é ca.so gl·ave. 

E quem ha de tomar a peito os. negocias do paiz ? Não 
dc1:cráa ser os 1 cpreseutanles d~ mç:lo ? E que occasião 
mal& az~da para tratar d,! t:lo 1mpo1 hmtcs assumptos do 
!iUC a dtsaussão·do orçamen:o do m-inisLc1io dos negocias 
est-rangeiros ? 

rara mim é facto averiguado que o chefe da Confe
tlet·a~~ã~ f'.t•gentiua está;, como disse, irritadíssimo contra 
a Sr. muustro dos ncgoews estrangeiros; P, anezar das Loas 
relações pessoacs que entretem com o nosso enviado ex· 
l~<l.Oidi,narÍO C ministro pl~uipotcnciario, não HôJe C;le 
él!nda L.tzer cessa:- Cisa untaçáo. O: nobre ministro é até 
L-axado ~c perfid.o. 

O Sa. •. FERRAZ :-E o que não dizem no llio du PL'ata ! ... 

0 S~ .. ll. MA·~OE~.:- E' ,·erdatle: mas i.: preciso que o 
Sr. llllnts~r.o se JUSlihque peraute o parlamento c cu JlJC 
t::J:>tou .dando occusião para isso. 

1 

(} Sn .. I\1.RA7·lll03 dá um aparte. 

approvnd'o pdas camaras daquella republica,. no senaJ9-
: cahiu elle em 1 a discussão, e cahi.ria na 2a se o prcsidcnle 
nao tivesse dirigido· uma mensagem ao senado pediodn. 

:que adiasse a 1a· clbcussão. O que prova isto, Sr. pt·csi~ 
dente'! Prova boa vontadJ para com o llrasil, que tão des
interessado se tem sempre mostrado no seu procedimento 
para com as rcpublic<ls vizinhns? Seguramcntc nao. FoL 
o tratado apflrovad~ pela Confed'.;ra~ào Argr!nlina? AinrlJ 
não, nem. o será tal vez. Não se vê t:m Ludo isto di!eidtdo 
desejo de magoar o Brasil'/' E ser:\ d.f!icil de~coi.Jrir a pcs· 
soa q'.te ac~nselha um proc,edimcnto tão inj.usto? Pense 
l>cm o Sr. ministro dos cstrangeil'os,. e d1ga-me se não 
tenho razão cm affirmar que o general Urquiza está. na 
maior irritação contra S. Ex.., que foi um dos negociadores 
do trat~tlo <.1\.! 2 a~ janeiro d'..:ste anno. 

A ingt·atid:io tia Republica Oriental do Uruguay C:· tanto· 
maior quanto c ~erlo que ainda h a pouco· tempo o Drasil· 
lhe Jcu uma prova de muito interesse pcb paz c segu
r~n·(.a dd!a. ;.'ia luti.l. dvs p:lflidos de q,u\\nlo não .. serv.iu. 
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;r influencia mol'al do U'rasil? QuanJo os rcc!lrsos daquella Felizm_cnte a opinião é toda hoje cm nosso favor, porqu-e 
rep\.~:blic~ e~tavão exhaustos, novas somm.as to r~ o. cmpr1·s o 13ra~d nã~ tem po_upado nem poupar~ csfor9os J>ara que 
taila.!.' p1·mctrahncnte pal'a paga1· o exei'Ctto. l· 01 um dos um cmnc tao. u.uounn<1~e~ .se 11ào rep11a mu1s. Assim 0 
uctos' q11e mU:ito honrllo··n ministerio de 4 de maio. man.la _a rc.hglào, a c1 vtltsação, a fé dos tratados c os 

QU:el'cm outro tacto? O Br·asil, to manJo sério interesse vcrd .. •dmros wtcrl'SSl'S do paiz. ' 
pelo ParaguayJ en.via um plcnipotcnciarío para como que . De1xe, port<mlo, o governo de insistir na mvogação do 
servir ue mcdJane1ro na grave questão entre aquella re- blll, que de certo uào será revogado sem a. cclcl;ra~t<!o de 
publica e o:; Estados Unido~. Pouco ou nenhum caso se ·um tratado relativo ao tralico. · 
fez d.> nosso plt!nÍpotenciario; e entrctaot'.J o general Ur· Faço votos para que a com missão mixta brasileira e j11 .. 
quiza, não se conte~tan.lo .com mandat' como 'plenipoten gleza levem 01~nos tempo a li(lu~d~r as prezas do que teea1 
·ciarío· o geucra\ Gul•lo, fol ~ A~~ump~:1o e apt•csentou-sc . :psto as comnm~ões lUJXtasbrasllctra, portugueza e hespa.
como 0 uuico medianeiro. Attenda-se 1ura os t.liscursos uhola. Pdo qu·e toca h primeira, d·esdc muito se declara· 

1wof~riU<os pelo chefe da Confc.ler~~ão Argentina, c ver- nos r~~lutorío~_qu·c uao tem pi'Oseguido nos seus trabalhos 
~e-h 1 o empenho· com lftle clle procU:ra a a!liança· t:lo por lulta, de lllstrucçõcs do g.ovcrno portugucz. Duvidas 
Po.~nlgu<IJ· · ~ool'c a ll·~a~[lO da época d.c que J.atão as r(::clamaçi'lcs àe 

{larcce que o Sr. roinbtro dos negocias estrangdros não governo a governo c outras paralysào intcirameot~: o .<w-
llt\:nJc seriaslf.!Dtc para: estes tactos.. tlameut-G dos, trau~lhos; mas mio paralybà.O a dt::sjJeza J.o· 

o Sn. PARA.NllOS·:- O· noLre senaMr é que põe obs- esta~?1 que e, crclo. eu, ele 4.00~· por mez, que se da de 
_.,eulo;> por ebte· muJo.. · gralthc~çao aoti Juus me muros da commis~ão mixta. 

A l'csrwito da commiss:io mhta brasileira é hespanhola 
0 SR. D. ~IANOEL: -O nobre minist1·o não conseguirll t~ntos cs_pcranç~ Je, que cm L:eve se. terminará por um 

lUpôr-me silencio. Como ponho cu obsta cuJo,'! úLstacu- 8,1USle dt·ploll!·~llco a' pcn.dcnela rclattva as prezas, vis tu· 
·JS a que~ Rcliro [actos que .uinguem dl·scouhcce; tiro ..:o mo Ctile oiJjcl!lo esta aíh:cto ao cousclho de estado quc 
· cllcs as suas illaçõcs lo&ic:~s; exprimo com franqueza a não tardará cm darseu parecer. . ·. ' · 
,iinba opinião· sobre as cuu-s~s do paiz; e o Sr. llJÍnistro Pri!Zil <•O ccu que a> nl!gociaçõespcnJent.ee-enl'I'C a, Santá

cm tom dogmatico Jiz· me que p.lllho obstaculos. Os Sé c o govctno acauçm de um modo satisfilctorio c e0m ·a: 
ulJstaculo.s estão postos por um mioistro que náo pódc m.1is ureviJ"de possivcl. 
oc~upar a p;1St:.t uus nt·g,cios _tslrangciros sem graoúc com· I:orque 1~.io r,u;JtJcl.1 0 governo- um diplomata de cate-
promeuimcuto do paiz. g0l'1a supc1 10r a ue (;llCalrcgado de ·negocias para 1\oma? 

Q'ue ímpor.ta~cia te~1ho. para pór os ohstact!lo~ de .que Pois o S.~n·o P;~dre IJ~s envi~ u~ inte!o.uncio, q!le cor
h!la o Sr. lllll11stm. ?' Se fo~se mem~ro da. m:uona, a.m.da r~sp_ondc a ~riVl_ado cx.~raordwano e munstro pler.upoLen
podia st'r bem cal)ltlo o a par~!:! d:c ~· Ex..;· mas, _oppostcto· , Ctal'lo, e. o ~ra~ll tem Junto á S;wta Sé um encarregado· 
~is ta e til o- forte qu:anlo. me c· pos:mel, quem d1rá em boa :de nl'gocws! Senhore~, _em R9ma deve. estar um diplo~ 
lê qu.e cow prom~tto o pa1z.: Njo _sáo as ver~! ades que co~ · : mata ua ml!sma catcg.sr1a do wternunc~o, e deve ser ho
JHOloellcm o pa11.; eao as wud:t!húaJes, a. !alta cle boa fe, mcru de talen~o e Jll'attcn, que possa ev1tar desagrada.,·cis 
a carencia de lwLilitaçoes dos h0mcns q.ue se achüo a c,on~esta~ões com o .SI::·ccessor dt: S·. l)~ure, e vigario· ·de 
tc~ta do governo, que compromctlem o p.tlZ. • Portanto, Chr1,sto ~1;~. terra; conteswções que mu1l0 }Jodcm }lrcjudi
csteja certo o S:. miui~ll o di! que não é capaz de impor- c:~ r ~ rel1gtão e â.s Loas l'cla~i:ies que cumpre manter com o 
me ~1lcncio; l1ci Jc continuar a dizer o que entendo. pontdice ~c Roma. Assim nós teremos muitos padres vir-

O Sl'. mittistro foi pouco prudcute quL~nJo á p~gin~ 3.\. tu?sos e 1~s~ruidos que v~nl~ào- catechisar os iildigenas, 
uo seu. rdatorio,.f .. dl.wJo sobre o tr·atado de 2 dejanetro, pregar a rcll~r:J.o de .Jc~us-Chmto c pre~tar os Llons SCl'

cscrcveú as .seg.uintt:s pal<tvtas: • .Não é lidto duvidar de vi<;~s que ÍJzcm em outras partes do mu.ndo. 
(JUe esse a.r:to será p.lcua.uwot~ ace1to rclas .. çamuras de um , \ l c um. prazer quc_wJVas !. .. cu!d:'d~s!orão eoneedi~-as por· 
c o~tro parz. ,. , Sua. S.tntJd.Jde aos L1spos do Ura:nl; e, quaudo Lermmarem. 

P'orqu,e não empregou a!l pab.vl'a.5rtão usaJas nadfplo· ~s cas~s !k que cllas tratãa, seguramente a Santa Sé coo
macia, e~pcrar, ~ontb.r, etc·. t O nol>r~ mini~tro esqueceu-se : tmuara a concedet• I~ ovas hJe.uldJde~. 
ue. Canmug. P~rgunle ao UltU nol:i~e anngo sen:..dor pela ~eolJOI'es, na ses,sao ea~sad.l fallel larga~lente sobre um 
}lfOviucia de S. l1 ei..l~·o do Sctl se usana ,dt! taes vaiaHas em OUJ~Cto de que o S~'. l:umstro de. cslrangcu 0! _Lambem_ Iaz. 
uru documento tão tmpurtanLe. O q,ue e certo e q.ue o t.r:a- ~~ençiio no seu rcl<~LOl'tO; mas, como o Sr. mm1stro da Jus-
1<~d'.l n~o lo i aceito pela.scHuaras (le um e. outro púz, isto. é, t,tça não .dru resposta âs minhas ouserva~õcs e ás dos· ~rs. 
a CouL:d.eraçrto Ar"enttna e o E~ ta <lo Onental. E não v~: ú !iuuza E ranco c Yasconccllos, tendo alllls Lom<Jdo muuos 
nobre ruini~tro q:tle" a esta !tora naquelle paiz e cm outros 11pontamcntos, vou ver se o n?brc ministro, não segu.in
~o est:nã zomLanJo dll S. Ex. e <~CCLIS3ndú·o u:~ precipi~ úo o exemplo de seu eollc;a,. dtz algut~Ja cousa. 
ta,lo ?. O que i:sto prova 6 q11e o senhor ministro !.I prendeu S. Ex. de c~r~o Dprcse?lO~· um rclatorw á assembléa gc:ral; 
~iplomae'Ía na ,\ssumpçá:), no Paraná e em ~rontevi(l~o. mas o S~. nautstro <W. .J~stu;a cqntr.ntou se cm ofl'cn:ccr
JJuito l)It:cisa S. E:cde e~cola europ6:d l,he uru jullwto oufollltt.m. Vou fJ!lar do faLJico de mo<tll 
. Vamos dar um .P~sscío até a Eurot~a, c p.11'a o qnal con- Ltlsa ... · . 

\'Ido uo nol>rc rumlSLI'o, que ha de: dtvet\.11'-se c regalár-se O Sn. l''RESIDENTE:- ~Ias cu duvido q11.c na uiscussuo 
1uais alli do qut! nas r.·publicas do Prata. do orçamcnLO dos negoc.ios CHt'i!ngeiros possa ter calJi-

PorqllC insiste o no!.u·e miniwo com o govetno inglcz . meoto·a questão de moLtb. falsa. · . . 
pat·a I.JU·C r.cvogue o :1~to d.é 8 de agono de 18!~5, dcuo 
min\i<l;J l>iU AI.Jerc.l cn 1. Que IJcc~:ssidadc wm o llrasil O SH .. D. 1\IA:'I·OEL:- V. Ex. cs\a enganado i tem muito· 
Jcssa rcvogaç~o? E porvl·ntura não é esse acto hoje um . logat·, porque o Sr. ministro de estrangeiros escrcvcll um 
papel que só S~l·ve para .:tu;;mcntar .O numero dos bílis longo arti~o a esse respeito -no seu relatorio; .· 
w0lezcs ? Não c· o propno governo xng1~z q·uc rcc'Onhccc O SR. ~RESIDEN'FE: -Então, cs\á bem. 
os esforços que o Bra~iltcm feito pat·a acabar com o trafico O SR. O. UANOEL: -Então reconhece V, Ex.. que eslou. 
de ~fricanos? Não fJz o mundo intt:il o·justiça ao impcrio1 na ordem: (/liso.) Senhores, a qucst~o de moeda falsa é an
fi.il.o somos aprescntatlos c0 u1~ modelo " outr·as naçêh!s que . tiga, e eu confio pouco nas convenções celebradas-com o· 
:nnrh não pu{lcrlio ou não qutzcrào nc~bar com·t:io horro- governo port~gucz. Qu•e resultad'O se colheu da ultima?· O 
roso crime 1 Oue importa, J•Ois, ao :Brasil que ;1 Inglaterra oaicío J-o nosso n[eninolcnciario cm Lisboa, dJtad. o de 2G 
rcvu"u.e Oll oao re\'O"Ue o hill Abc!'decu'l O acto roi uma 1

' 
1
' • t tl • . o . r . r de mat·ço deste anno,. é prova da minha asserção. o crime 

''10 cttcta prat1cada pur u.m patz ort-c contra u.m JlHIZ l'aco; de mocúa falsa acha mu.ttos c poderosos protectores, !)01'-
Jil'l:llcstou-sc contra el!e; 0 prolC-'10 foi comnwuic"do a LO- que interessa amu.ita gente; Cr desde que não houver cer
dos os governos, mas cm geral recebido com ft•it:z:l, se n:'lo ttJ'za de rigoroda. puni,~:to, 0 crime ha de continu.i'r a ~Cl'. 
iu(lilferença. Invoco o te!.ilemunho ilvs Srs. marqu.ez dll perpetrado. . . 
Abrantes e Araujo. Com cU'cito, havia a opini:l.o de que o 
~Mcrno uo llrasil ou cr.t intl.lier~nlc ao tl'alico, ou receia- Trata-se cm Portug.ll J.e alterar a legislaç!'io crinJin4l a
'. a. eomrrom<:U!:r· SC com OS <[,II C ncllc C tá o iutcressad:>s. CSlC fCS,['CitO i e desejo tl,l\C \\ llO'i:l. :ÜlCl'il~.~O 13ej.;). p,rof.iÇ!;Ia. ~~. 
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ponha Larreim :" um crime IJUC J:LI<_le ser ti'io fatal 5s 
linançns elo Bra&d c ~le P?rtugal. I.ulcllznwntc rlentru do 
paiz tarnhcm este cnm~ e cor~un:tttdo <·m grande escala,, 
principalmente na U~bw .. Allt d1z-se que é urna cousa trt
vial, e mui tos criminosos te cm !icado impunes pl'las grandes 
protecções que encontrão de potentados com quem est:lo 
ligados. 
'Eu diss<', e rC'pito, que tenho muito m:1is medo do~ L.i

Jhetes falsos Jo que do papelorio, que se q ucr suiJslltuu· 
por ouro. . . , . 

porque, srja qualquer for o mini"tcrio ~uc ~ucce1la no 
actual, ha de apr·oveitar o to/ent->, o geito e 11 decLicaçáo de 
S. Ex. O nobre ministro conservará uma posição sempre 
cxcell(;ntc; não irú ensin:trna escola central, por~tle S. Ex. 
já ni'io gosta de ser mr.str.c. Convirá a S. Ex. uma miss:'lo 
especial á Europa? II.I de S•~ arranjar a missão. como 
se tem arrnnjado para outr·os fdizes' qu~ 1':\0 {I Euro1n 
passnr boa vida ú custa rio pobre thesouro c volt:lo sem 
nada ter feito em bencücio do paiz. 

Passou cm 2a lltscusoão o ]WOJCCto aurifcro, c passara 
cm 3a: mas nem por isso preservará da morte o n!ini&te
r.io, contra ? qual a opinião publicas~ !Cm prcmunc1ado da 
maneira ma1s cl:mt c w[emne. Os mm1stros est:'\o mortos, 
e apenas vivem pelo galvt~nismo. Abandonem quanto an
te~? po.sto q,ue occupào, pMquc ~n? indign~s dcllc: O 
mm1steno calru no desprezo. c no ndtculo;. na o l~a. [or
ças humanas que lhe d"em viÔ3. Qul'm ~po1:t os HtllllStros 
nesta casa ? Quem levanta a voz para defende-los dos coa· 
tinuados golpes que lhes dá a Oflí'o~i,Jio? 

Fique certo, S1:- mini!tl o;. de qne h a de cnrrcg~r. com 
todo o peso da dtscu::süo. Nmgucm correu e1n amí.lho ao 
Sr. mini~tro uo Íltlpcrio, ninguem fez caso ~lo Sr. ministro 
1la justiça, que teve o comportamento o mais singular, fu
gindo da discussão, porque n:lo é c"pm: de susteuta-la. O 
discurso unico que proferiu foi inrpto, cheio Je contra· 
dicções e proprio de uma mediocridade. 

Faço aintla um pt·llido ao nub1·e m1111stro, e vem a ser 
que n:io deixe de corrigir o sen rliwurso c dc !c-lo <h•pnis 
que sahir pul.tlicJilo, para qtte lhe não aconteça o que ~uc
c~deu ao Sr. ~1iniôtro da justiça, cujo <li~curso, sendo insig· 
mfic:mte, sal nu coro nota veis contradirçüf's. E o Sr. minis
tro da justiça não o corrigiu nem o léu llcpois de publi
ca rir~! 

Termino aqui as minhas obsrrvaçn;?s, 
A dí~cussào ficou adi~(!J. pela hoi':J. 

O Sn. PRESIDENTE Jeu para orllclrl do uia da sessão se
guinte a mesma ja designaria e levanto~1 a sessão ás 2 3/~ 
horas da tarde. 

Eu quereria entrar no exame ua reforma da secreta1 ia, 
cuja ne~e~sidadG o Sr. ministro quiz provar escrevendo tres 
cx'tensas p~ginas do seu relatorio; ma<; estou futigaJo, e 
}):lssa de 2 horas. Hei de pedir de novo a palavra, e então 
occupar·me-hci largamente desse objecto. Para que du:~s ou 
tres vezes por mcz uma tão brilhante il!uminaç:io na secre
taria (le estrangeiros! Diz·se que os empregados pet·mane
cem alli até as ~. horas da m3nhã, por cau~n da correspon 
dencia que devem levar os parp1etes. O povo que passa 
pergunta se o Sr. ministro dá baile. E' uma f:.trça que não 
clcve continuar, para não cobrir de ridículo ao Sr. mi
nistro. 

E' vcr,Jade que a mesma farça se representou no mi
nisterio do nobre visconde de Abaeté; mas o Sr. visco nele 
de l\Iaranguape acabou com ella. Entra o Sr. ministro de 
e_strangcirus; querendo seguir an.tcs o txcmr,lo úo Sr. pr.e
sJdente do consc!ho, renovou a larça, que su serve de la
tigar os pobres empregados que a dia assistem. Sabe 
V. Ex., S1·. prcsidcntr, porque o trabalho avulta na secre
taria de estrangeiro~ 7 Eu lhe digo. 011i<:ia, P?~'. exemplo, o 
cncarrt>gatlo de ncgocios cm Napol~s part1c1pando qtw 
Sua l\lagestadc Sicilianna, sol1'1·enJo taes e tncs iocommo· 
dos, tent.lo a c.aLcceira taes e taes pcssons, confessando-se 
com o bispo t~l, tornando o sacramento, etc., expirou a 
tantas horas, etc., etc. O Sr. ministro dos negocios estran
geiros responde ao o!Iicio repetindo t~das. as pal:nTas 
tlelle, c conclue: • do que Oca o governo Inteirado. • Or3, 
uma t:1l maneira de responder traz muito trahalho e 
JJenhuma vantagem. Havia uma resposta simplicíssima, 
que foi adoptada durante o mimsterio Jo Sr. visconde de 
l\Iarangu~pe; rn~s o Sr. ministro dos negocias estrangei
ros, ainda querendo imitar o Sr. visconde de Abaeté, Dl 
tera aquella hoa prntica, só com o fim de dizer que se 
trabalha muitas horas na sua secretaria. lia nada mais ridí
culo? Pergunte o nobt•e ministro ao Sr. Araujo Ribeiro 
se assim se pratica na Ellropa; converse com o Sr. man1uez 
ele Abrantes, que lhe pó de dar inl'ormaçi'les do que observou 
cm Berlim. Orn, scnl~t>r ministrlt, se não tem pena dos 

· emprcgadu~, ao menos condoa -se do thesouro, que tem 
de pagar maior somma para compra de papel, pcnnas, 
tinta, etc., etc. 

O Sn. PARANIIOS:- Os llstylos são os mesmos. 

§e§sào e;u ·i9 de jauUu~. 

PRESIDE~CL\ DO SR. niANOEL IGNA.CIO CAYALCXNII D~ 
LACERDA. 

Sumu.niO.- Expediente.- Ordem do dia.- 2a discussão 
elo orçamento na par: e relativa ao ministerio dos negocias 
estmngeiros. Emencl11s offerecidas pelo SI'. Souza e Jllello. 
Discursos dos Srs. Ferraz, mimstro de estrangeiros, Sou
za Franco e Pimenta /Jueno. 

A's 10 3/ 1~ horas da manhã o Sr. presidente abriu ~ 
sessão com 31 Srs. senadores. 

Lida a acta da anterior, foi approvad~. 

EXPEDIE:nE. 

0 Sn. 1° SECRETARIO ]eu : 

Um aviso clo ministcrio dos ncgocios ria marinlw, re
mettcnrlo um dos autographns da rrso!ução da assem
bléa geral declarando a mtelligencia do :ll't. q.o do plano 
d~ 23 de setembro de 179~, rclati~·o ao mrmte-pio rios offi
clacs da armada, na qual resofu,;ão Sua Mngestade n Im • 
perador consente.- ficou o senado inteirado) e mandou
se communicar :i camara dos deputados. 

Um requerimento dos olficiaes da secretaria clrsla au
gusta cama.ra, pedindo que seja considrrada corno ol'dena
do a gl'atilicaç:io que percebiuo até a data do parec~'r da, 
commissiio da mesa de 4, llc setembro de 1857, licanrlo só
~ente como ·gratificaç:io o augmento que lhes foi conce~ 
d:do no mesmo pm·ec~r.-A' commissão da mesa. 

Comp:~recêrão no decurso da sessão nms 9 Srs. se
nadores. 

ORDEM DO DIA. 

ORÇAJ.UENTO DOS NEGOClOS ESTRANGEiROS. 

Achando-se na ante-cnmara o Sr. ministro dos negocias 
estrangeiros, for:1o sorteados para a deputação qlle o clcvia 
rec<:ber os Srs. visconde de Albuquerque, v·1sconde de 
Maranguape e Diniz. 

Sendo introduzid•) o Sr. ministro com as formnliuadcs 
do cstylo, tomou assento na rne~~; e continuou a discussão, 
adiada na sessão antecedente, do art. 4Q e seus paragra
phos da proposta do poder executivo fixando a despeza c 
Orçando a receita geral do imperio para o exercício de 
1.859 a 1860, com a re~pcctiva e:ncnJa da camara <lo des· 
pulados. ·-

0 Sn. FERRAZ: - Peço a palavra. 
O Stt. l'RESIDE:'iTE : - Tem a palavra. 

O Sn. D. 1\IA.NOEL:- Consta-me o contrarÍll. Eu tam 
bem tenho algumas ídéas do estylo diplomatico; tamuem li 
l'llcisel e outros ; e quando as notas silo i tn"portantes na 
contestação reproduz-se o que cllas conteem; mas cm 
o!licios como o que referi nao é possível adoptar tacs cs
tylos. 

Sr. presidente, vou concluir; mas antes de o fazer direi 
ao Sr, ministro que não tenha rect·io de deixur a pasta, 

O Sn. FERRAZ : - Sr. presidente, tendo de tomar a 
palavra nesta discussão, não putloJ deixa1· de examin~r a 
ôouii'Ína hontem aqui estabelecida pelo nohrc viscorl(le de 
Uruguay em relaçu~ aos negocies pl!ndcntes. · 
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O nobre visconde cstraolJou que o nobre sena.do1· pcb 
província de Pernrtmhuco o Sr. ma1·quc7. de Ol;núa tom<tsse 
para tor,íco do sm discurso uma mal< ria que estava pen
ilente. Eu cnten,Jo, S1·. presidente, que a allegaçrto detila 
ma teria deve. ficar rcscrvr~Ja ao ministro que tem c)c res
ponder, e não aos memUI'OS da Opj}OSÍÇãO, que tecm êle 
censurar o ministl'l·io ou pedir-lhe explicações. Então o 
mini~terio, aquil;;tando a transcendcncia e gravidade do 
objecto, tpm o direito <lc dizer.: • Nrio convém por 
ora tratar desta maleria, que está pendente de n gocia 
ção •• E>ta é a pratica de todos os parlameutos. 

logarcs, porque se julga que stío os mais proprios para a 
pr0pagação e manuten1,:10 <l:ls rnças de g:1d0; e nt6 mesmo 
'}orque no meu conceito os hauitantes da provincia do Rio
.' I aucle do Sul, quan,lo lhes f~ltar tr~rreno na sua província, 
.~ão, levados pdos costumes pastoris, inúefinidamente pro· 
~ura-Ios onde os houver ... 
, Assimt pflis, Sr. presid(~nte, turlo o que nós pudermos 
.azer ~ lavor das pessoas c propriedades dos brasileiros 
.1lh ex1sl•·nte~ é po.uco para o bom desempenho da missão 
lo governo Hnpcnal. Senhores, eu receio muito do "e-
neral F Jóres : tem elle contas a :1j ustar comnosco. 

0 

0 SR. VISCONDE DE UHUGll'AY: -Eu disse que não 
cr·a o mais proprio, 

O Su .. o. MANOEL: -Antigo amigo do Sr. ministro de 
e>trangelros. 

O Sn. FERRAZ:- c:;e nós formos estabelecendo princi
pies desta ord•:rn, não haverá materia alguma que n;1o dê 
motivo para censura quando a dhcutírmos: peço, portunto, 
perdão ao noLrc visconde por não seguir nesta parte a 
sua opinião, mesmo porque enten(lo com o nobre viscotJde 
que a opposição esclarece e que é do débate que sahe de 
ordinario a luz que porventura pó de trazer-nos o conhe
cimento da verd .. rle. 

O Sn. FE:nnAz_:- Não é antigo amigo do Sr. ministro 
,1e estr;,nge~ros; e o seu maior a !versa rio, porque encon~ 
li ou o_ff~msa, e grande oll'tnsa, no procedimento que teve o 
Sr. mmrstro na éj>oca cm que diriaia os ne"ocios do • tl tl 
~eu pau:. 

Por. outro lado o governo de Bucnos-Ayres tera de :mi· 
mar a mvasão do Est;.db Or:cntul como o fez nflo ha muito 
U!!lpo uinda, e de proteger qualq~cr tentativa que se possa 
ór da parle desses caudilhos. Nestes princípios, portanto, Sr. presidente, cu começ:1rei 

por fazer alg,umas rcllexues perante o nobre ministro dos 
negocias estrangeiros sobre o estado rios nossos negocies 
nas margens tio Prata. 

O nobre miniotro conhece perfeitamente o caracter, ge
nio e tendcncias d~quc-lles povos, e especialmente dos cau
dilhos do Estado Oriental, que pela maior parte são am~ 
biciosos e alimcntão o desejo de derribar o governo actual 
<laquella repuLlica. 

~) noure ministro não ignora que a união do EHado 
O.:t:ulal a~u.enCJs-Ayres é o grande d~side1'Ql!lm dos seus 
t:u.nens poltttcos. A propaganda para este fim existe e 
:em muitos secttrios. 

O nobre ministt·o igualmente sabe que qualquer mo
vimento revolucionaria na campanha dcs'e p~iz acarreta 
necessariamente prejuízo,, cstragns e violencias nas pes
soas e propriedades dos cidadãos brasileiros que em seu 
territorio residem . 

O nobre ministro sr1Lc igualmente que os chefes ori(m
taes Flóres, Sands, etc., sahirão do territorio ele Entre 
Rlos.c desembardnào na capital de nuenos-Ayres: quacs 
serão as tuas pretençõi'S? Parece- me que não devem ser 
occultns a ninguem; aqucllcs que os conhecem devem ter 
muito present~s as suas antigas pretcnçõt·s, os seus antigos 
desejos. Para mim é indubitavel que mais dia menos dill 
tera de ell'<!ctu:.~r- se a sua passagem para o tcrritorio da 
Hepublica Oriental do Uruguay c que a orJcm ahi estabc· 
lecida deve muito so(l'rer CtHn essa l'nlradn. O nobre mi
nistro sube muito bem que de qualquer cuntlicto que pOI'
ventura resulte entre os povos dvque\les togares o pa
ciente sempre é o cidad:io brasileiro. Os seus cnmpos süu 
t~lados, os seus bens são arrebatados, as suas pessoas pa~ 
dccem muitas ''iolencias c muitas vezes são obrigadas a 
fazer parte da tropa de uma ou outra facção. Esse estado 
de cousas, Sr. presidente, é r1uasi o <'Stado natural daquellcs 
Jogares Guandv reina a guerra civil. 

Perguntarei, pois, á vista destes temores e 3])prehensücs 
q_uc teu h o, ao nobre ministro de estrangeiros, qual é a po
SI~;1o do governo imperial no caso de se darem essas 
cmergcncias? Porernos os meios n·cccssarios pa1·a Jd',:n
tler a propriedade, pessoas e vidas dos brasileiros alli re
sidentes? Pelo que se tem dado entre nós, todas as ''ezes 
que o governo da Banda Oriental so!fr·e em consequcncia 
de ataques de ambiciosos cruc o p1'el1~ndem assaltar e avns
sall<tr o govemo imperial tem mais ou menos intervindo 
com. força e com meios pccuniarios. Ain1la neste caso 
perguntarei ao noure plinistro se considera possível nes
tas circumstancias a intervcn<;ão do governo imperial na
quelle paiz, se essa intervenção e:u virtu;le do antigo tra
l<tdo póde c1Tectuar-se c se cstnmos ainda dentro de es
pnço do tempo mencionado em um de seus artigos ? 

Senhores l cu sou amigo da politica de neutralirlade, 
mas a neutralidade nté certo ponto pôde ser fatal a sorte 
dos brasileiros residentes na Banda OriC'ntal. 

Senhores, cu posso affirmar que pelo menos 60 a 70 
leguas por dentro <lo territorio dessa republica são quasi 
exclusivamente povoadas por brasileiros, c por brasileiros 
v:oprietarios que \llli te em suns fazendas, e f<tzenJas de 
alto preço; c na província elo Rio-Grancle do Sul é uma 
ncccssitlade a cornpra tle terrenos c campi~:ms naqucllcs 

l'lào sei tamucm qu:tl seja o est1do das nossas relações 
com a Confederação Argentina; não acredito nesses boa~ 
los que ainda h ontem aqui íorão propalados de quebra de 
a•uizade de nossa p3rte com o g· ·verno da Confederação 
A.rgentina, porque cst011 pcrmadido que esse governó 
nàú poderá jámais exigir do governo do Brasil a sua 
cooperação em negocios que por modo algum interessem 
ao irnperio; por que estou mesmo persuadido que o de· 
legado do minislerio de 4, de maio por modo algum trahiria
a sua missao fazendo promessas para as quaes não estava 
aulorisado. E qualquer ce:~sura, senhores, que se faça a 
esse respeito nàc po<lerá jamais ferir ao gabinete de 4. de 
maio. Eu peço ao Sr. ministro que auenda para este 
ponto; e accrescentarei mais algumas ol>servações. 

Consta que forças do Paruguay descêrao sobre CPrrientes, 
e o nobre ministr·o não iguora que uml pJrte do territo
rio de Corrientes que se considcrou da Cor:feJeração Ar~ 
genLina no tratado de limites que ccleLrârnos, esse go
ve· no (o do Paraguay) considera ta miJem seu. Fallo do 
territorio entre o Agua1•ehy e o Parana. 

Que este teniLOI'io di~putaclo, po1· mo•lo nenhum, sem 
pleno conhecimento da potencia que o disputa, dev.esse 
lazer parte desse tratado, me parecia prudente. Consta 
que algum arranjo, que alguma convença o h ou v e entre o 
dictador do Paraguay e o presidente da C0nfederação Ar
gentina sobre esse territorio : o facto é, c eu o posso asse
verar com conhecimento de c:). usa, que o governo do Pa • 
ra~uay já ha algum tempo tinb;t mandado occupar por 
to'o trabalhadores seus os ricos hrrvaes nelle cncravallos, 
e ali i se occupão da preparação da herva mate cm gt·andc 
escala. , 

Estou persuadido que o governo do Paraguay não cc
dera de sua prcten~.üo sobre esse tcrritorio, qtw, conforme 
dizem, f~zia parte J~ tmtiga provinci:J. d? Parugu~y u~tes 
da sua mdependenc:a e qur.tndo pertencta ao vlce~rema-
do de Duenos-Ayres. · 

Alguma desconfiançnme causou a reluctancia do governo 
da Confctleração Ar~··ntina cm nao admittir que os nossos 
officiaes que compoem a commissào de limites pudessem 
explorar o Aguapehy. Mas não a·lmiro tanto essa reluc
tancia, q~e podia ter por motivo a rccbmaçãó do governo 
do Paraguay, como especiulmente oppor-se elle â explo
ração deste río,·•·quando se sabe que o governo de Cor· 
rientes mandou explorar o rio Uruguay sem licença al· 
guma do nosso governo. 

As explorações nunca se dífficultão. A subditos dos 
Estados-Unidos demos nós permissão para taes explorações 
no Alto~Uruguay, c~~mo consta do reh1torio do Sr. mínis· 
tro de estrangeiros. 

A questão sobre esta parte do tcrritorio disputada entre 
Parasuay e Conientcs ainda deve inspirar outros receios 

~3 



V2 SESSlO EM 1.0 DE JULHO. 

ao nobre ministro em rclí.ltJ50 aos bbitantcs do It.io-Grandc 
do Sul. 

O governo ~ü ~orricntes tem _coi~ccditlo ~atas de tcrr:;s 
a suLJitos hrasilctro::; nesse tcrntono, c o hm ddle é cha 
mar a populaçflo para nqudle ponto. 

O governo do Paraguay costuma, como já f!ez outr'ot·n, 
expeÜit· com violencia os que se cstabdecem em terri
torio que lhe pertenc~a, :tinJa qu<lnd0 o fizessem com per
rui,são de suas .autoridades. 

Todas c~ las cousas, Sr. prc&idcntc, rcclamão a attell
ção do nobre ministro. Temos tarnLem nesse territot i o 
muitos brasileiros que C'migrào por serem de continuo 
chamados ao servi~~o da guarda nacional; o vexame qtte 
soll'relll e o rigor com que são tratados dio azo a essa crni
graçã.~. 

IIontcm, Sr. pre~idcnte, tratou-se nesta casa de uma 
grande questüo, n::l>.~tiva aos fiiiJOs de ciJadàos brasileiros 
nascidos cm territorio estrangeiro, e v ice-versa aos filhos 
de cidadãqs estrangeiros nascidos no Brasil. 

Esta qucstiio não inlcr~ss~ sómc_nlc no governo de_Fran
çn, interessa a todos, pnnctpalmenl-c ao governo onental. 
Jla um accordo .celeLradc:> entre o nosso e esse governo 
querodc trazer _g_ranclcs conllictos. Fali~ do que mandou 
acred1Lar os cerllltcados dos consulcs e VlCe-conmles p:u·a 
a iscncão do servic;o militar. 

Ulti~amcnte com a incot·poração do tcrritorio do 
Ac9guit para o no so e~scs conll~clos dev~m ainda ser 
ma1s au•rmcntadus, porque o l!,ot>.~do Oncntal chama 
suLditos

0 
st us todos os brasileiros alli natcidos; e é 

bom que se note que nessa. gran~le zona não existia ~1ais 
de que um ou d~us eslr~ngctros. Em uma zona de _ma1s de 
60 leguas não ex1ste mats J.o que um ou Jous onentaes! 
Um rlellcs era o eommissario de policia, que depois foi 
morto por essa gente do Serro Largo, que coqtinuada· 
mente atrop:-lla tudo quanto é homem honr:,do. 

Estas queotões da província do Rio-Grande do Sul se 
]evautão de um momento para outro; a convenção ou 
accordo entre o Brasil c a Banda Oriental a respeito de 
nacionalidJdes tem augmentado o nu!llero de conHictos.' 
Não ha vice consul <Jigum da I\anda ÜJ'Í:cnlal que de um 
momento para outro uão faça de um suudito brasileiro 
um suLdito de sua naç:lo. 

Quando um individuo é alistado p~ra fnzcr o serviço da 
.,.u;rda nacional o vice-consul dá um a.tlestado e esse 
~ttestado é sullicienle quer para isenção do recrutamento, 
quer para isenr~rto da guarda nacional. A's vezes chega 
ao st'guintc ponto: ha famílias que resiJem, por exemplo, 
em llagé e que teem iil!tos inscriptos no registro do com
missario da policia da Band~ Oriental, que não sei que 
nome tem, c assim são considerados, não obstante terem 
nascido alli, cidad.'tos oricntae~, só p~ra serem isentos do 
serviço nacional. IIa abusos muito graves,sol>re este ponto; 
mas ainda ha outros muito mais gt·avcs a respeito doses
cravos. 

O accordo celebrado entre o governo imperial e o go
verno oriental &c presta muito a tuJo quanto é chicana, a 
tudo quanto é illusorio para os interesses dos cidadãos 
brasileiros. 

Neste acconlo se lliz que pela simples requisição de um 
ccnsul ou de um vicc-consul da Danda Oriental immedia
tamcnte se dê manda,Jo de manutenção aos suppostos es
cravos. Este principio tem trazido muitos abusos. Um dos 
vice-consules oricntacs procurou tirar o rol de todos os 
escravos que por muito tempo resiJirão a serviço de seus 
senhores nas xarqueadas do llucco ou nas estancias da 
Banda Oriental, com licença do ·~ovcrno respectivo ou cm 
conscqucnda da lei que suspendeu a outra, q uc estabeleceu 
a liberdade para todos os escravos da Banda Oriental; pro
curou, digo1 tirar c estú tit·ando um arrolamento de to
dos esses escravos para fazer a competente reclama(~ão, 
a\im de serem immcdiawmcnte considerados livres. Éste 
vicc-consul achou rrpu0nancia da parte deu m delegado 
que não lhe qttiz pre~tar as informaçües que lhe pecltra; 
dahi trnvou-se uuw luta entre elles que parece ainda 
pende. Esta quc:;ti'to é muito melindrosa ; e n:1o sei como 
o juiz municipal l'ôdc julg:tr base segura para conceder 
mimdado de manutenci[io o simples asserto de um vice· 
consul cln ll<Anda Oricnt;tl. 

Parece-me que esse simples nsse1·to nffo pótle ser suffi. 
ciente para provar o estado de liberdade do individuo re
cl:m1ado. Se o indi 1·iduo nasceu na 13anda Oriental, f~cil é 
ao vice-consul nprwentar sua competente certidüo deida
de; se, porém, roi tintdo violentamente, é preciso melho
res inlórmaçõe~, as maiores averiguações, porque essa 
propricdode brasileira, que infelizmente existe entre nós 
não se pôde pór assim á disposição de um ou outro agcnt~ 
consular c~trangeiro, que muitas vezes nem procede coma 
devida diligencia c criterio e que póJe ser dirigido e mo. 
v ido por paixões 1111 squinhas c por 01lios, ou pode!U 
mesmo ser mal informados por individuas interessados 
ou viciosos. E,tc negocio tende a estabdecer na p1ovin. 
cia do llio-Grande muitos couflictos. 

Não pareça exagerado o que disse ao principio sobre as 
violencias e depredações de que são vic:timas os Lrasitef- · 
ros n:tscides nesses paizes. · · 

O relato rio do nobre senndor o Sr. visconde de Ur u
guay, quantlo ministro, mostt'a quanto teem soll't·ido esses 
ctdad;los brasileiros. Quando passei pelo p.1sso de Sandy 
mostrúrão-me ainda o jazigo e ossadas de muitos brasilei
ros que cm outro tempo, depois de serem alli privados de 
suas fazendas, forào degollados. Como neste, ern muitos 
lognrcs o mest~1e se deu. 

Tcrminal·ia aqui, Sr. presidente, porque me parece que 
o orçamento nao pó,Jc deixar de ser approvado, se por
ventura n:io se déssc um facto sobre o qual vou rccl<.mar 
aind>.~ a attcnçüo do nobre mini~tro. 

O consul purtuguez na província do TI.io-Grandc do Sul 
entenJe que é de obrig<IÇiiO de todos os juizes e parochos 
darem-lhe immcrliatamente parte do (;dlecimenl~ ele qual
quer suudito porlugucz e mandarem-lhe um extracto .da 
relação dos despojos pertencentes aos mesmos subclitos. 
Entendo que as autoridades Ll".tsileiras não teem essa. 
obrigação. Náo obstante isto, um dos meus antecessores 
annuiu a essa reclamação, que existe em vigor na provín
cia do r.io-Grande. 

Peço ao nobre ministro, ou que estend:1 essa medida a 
todas as pro vincias ou que a mande cassar. Ao consul 
compele por si e por seus prepostas examinar o estado das 
cousas cm rclaç:io a este ponto e intervi!· na aJTCC<td:tção 
resr,cctiva, m:Js nunca exigir que se lhe mandem certidões 
de oh tos e extractos da relaç:w dos bens existentes . 

Os consules nas províncias querem ser mais do qua 
meros agentes eonunerciaes dos logares onde residem. 

U,,IA VOZ:- Querem ser verdadeiros diplomatas. 

O SR. FERRAZ:- Querem ser, como bem diz o nobre 
senador que a~aha de dar-me um aparte, verdadeiros 
diplomatas; é preciso que elles se eompcnetrcm da po
sição qtle lhes toL:a, e que não exijão mais do que lhes 
pó de competir cm consequencia dos regulamentos 011 con
venções que existirem entre as nações. 

U111A voz: -E porque obeclecem ás suas requisições? 
O Sn. FER RAZ:-Os parochos e os juizes obedecem1 por

que o presidente mandou por uma circula1· .... 
Acho, pois, conveniente a este respeito que o accordo e 

regulamento existente sirva de norma em toda a parte, por
que, dada essa providencia que se tomou no R.io-G1·ande, 
parece-me que as autoridades não terão tempo suflicien
te pQra cumprir esse dever novo; e demais, quando mes
mo a repartição fiscal não póde obter dos tabelliães que 
lhe d~cm certas notas a resp~ito de certos impostos, quan~ 
to ma1s os consul!!s estrangeiros. 

Termino nqui, S1·. presidente, esperando que o nobre 
ministt·o me responda sobre o primeiro ponto elo meu dis
curso c se se dignar re~ponucr-me, Lerei ainda de fazer 
algumas outras rcllexões. 

Vierão á mesa c farão apoiadas as seguintes emendas 
ao orçamento do ministerio ,1os negocies estrangeiros para. 
o anno de 1859 a 1.860: 

• Na verba.- Legações c consulados-, cm logar de 
!503:0.1:1 ~6611, diga se 536:4.30U554,, 

«Na vcrba-Extraordinarias no cx.Lcrior-, cm Jogar de 
110:0úOU, diga-se 1l:!5·000U. 

• Na vel'lHt-Extraordin:~rias no interior-, em Jogar de 
4-0:000~, diga-se 50:000~.-Sou:a e Mello. • 
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0 Sn. FEUIU.Z: -Peço ·a p~luvra. 
0 Su. l'Rl!SIDEXTE: - 'f(;l11 a palavra. 
O Sn. FERRAZ:- Sr. prcsillcntc,, n:uito grato me é 

ver-me de accordo com o nob1·e .numstro sobre alguns 
pontos do meu primeiro discurso; não poderei, com tudo, 
(;Slal' do mesmo muJo a re~peito da twimeira parte delle. 
Eu faltei ~obre a probabili~ade dos emigral!os ua Iln.nda 
Oriental qu~ eslavào na Con[c~eraçiio.Arge~una, c q.ue de 
subi to passarão p~ra llut·nos~~ ~res, mvadtrem o Estado 
Ocicntal. Perguntei ao nobre mwtsll'o se esta apprchens~o, 
se este receio, tarrdJem actuava sobre o c~pirito uo minis· 
terio; sé S. E:(. não ac.hava uom que algumas providen
cias se tomassem para prevcnit• algu111a eventualidade. O 
nobre mini>tro me respondeu de um motlo que não me 
satisfez; o noln·e ministro me disse que as prevenções erão 
muito dispendiosas t·qu~ nào rcceiava que o governo de 
J3ucnos·Ayr,•s tomasse a se~ cargo a perturba\ã~ da Banda 
Oriental. Cumpre~ me considerar ao nobre numst1·o que a 
invasito curred upparentemenle por conta de l:les emigra
dos, ,que, não h a ve.ndo pr~vent;ão de ~ossa parte, dando
se o bc<o Je rebellt:io ou mvasão, cntao nada poderemos 
f;tzer, e que cd.JeJá <.~qui a :1pplicaçào dos ve1sos de Camões: 

O Sa. SouzA FllA~co:- E' innegavcl, senhores, que 0 
nobre mioi;tro de !'Strangeiros, n:lo continuando o systema 
de seus antecessores, tem dado ao senado as explicações 
que alguns dos nobres senadores teem pedido. Admiro~ 
me disto c ter·se-hào admir:1do lodos os Srs. senadores 
que prcsenciúrào o procedimento do Sr. ministro da 
justiça .... 

O Sn. D. llfANOEL:- Apoiado. 

O Sn. Socu. fRAI:'íCO: - .... que só fallou Ullla unica 
vez .... 

O Sn. D. lilANOEL : -E mal. 
O Sn. Souu fRANCO: - .... e n.'ío póle ser bem ou

vido pela dt>saw·n~áo c sussurro que r~inava no recinto 
do senado. S. Ex. uão nos deu o prazer, ao menos nem 
O di;U ao rublico, do COn!~ecÍme~tO do seu ~iscurso, por
que nos dtsse que o não twha ltdo ou rei'!Sto antes de ir 
para a imprensa! de fôrma que o discurso que sahiu pu· 
blí~·ado nao foi o discurso do nobre ministro, em vista da 
declaração que fez por occasi:lo de lhe s0~ contestada uma 
das suas proposÍI(ÕCs. 

Os uossos cliscurso~, senhores, são feitos para o senado e 
lambem para o publico (apoiados) ; nós temos obrigação 
de discutir, de SUite que O publico Se COnVença que OS 
actos que sahcm ::1 pprovaclos pelo senallo o sã. o devidamente, 
o s:to com runua.mento, o são á vista das circumstancias 
do paiz: c das suas necessidades, e que aqui concordamos 
cm que sejao convertidos cm lei depois de discussão em 
que se mostrao suas vantngcns .. 

« Eu nunca louvarei .... 
« O capitão que diz--cu não cuidei. » 

IIa toda prol.d.Jilidadc de reatizar-se essa invasão, não, 
como o nobre ministro quer suppÔI', promovida pelo go
verno de Buenos-Ayl'cs, mas promovida do modo por que 
o t'oi a invasão p1·uticada pelo inleliz: D. Ccsur Dias. 

Ora, conhecendo nós o caracter dos emigrados, e priaci
palmente desses caudilhos a que m•l ret'eri, necessaria
mente deverem ás antever que os campos d9s brasileiros re
sidentes nl'Sse paiz serão talados, que serão esses brasileiros 
espoliados de suas fazendas e suas vidas corrcrúõ perigo. 
Desenganemo- no~, senhores; na llandJ Oriental qualquer 
guerra trará liemprc por corollario devastar as instandas 
dos brasileiros, e qualquer caudilho com promessas seme
lhantes pótlc reunit· gente armada para o seu serviço. 

Se o infeliz che!'c D. Cesar Dias não f0i victorioso foi 
isso devido talvez á permanencia de um desses chefes no 
territorio da Confederação Argentina. 

E11 peço, pois, ao S1'. ministro de estrangeiros que 
attenda a que é indispcnsavcl alguma providencia, ainda 
que custosa, porque aliás nós não poderemos remediar os 
males que podem pt·ovir· do triumpho da causa desses 
caudilhos. Nada mais direi neste sentido, porqne reco~ 
nhcço que a posição do Sr. ministro a respeito é um 
pouco melindrosa ; não faço mais do que chamar sua 
attenção sobre este ponto. 

Emquanto á. parte do tcrritorio que contende o Para~ 
guay com Corricntcs, ainda insisto que o tratado neste 
ponto tem de soll'rer algumas objecções da parte do Para
guuy. O Paraguay se chama ã posse desse terreno, porque 
diz que a antiga província do Paragllay tinha os seus limi
tes naquclle ponto disputado, e Corrientcs diz que no 
tempo de sua indcpendencia tomou conta dello por ter 
sido abandonado pelo dictador Fraucia. 

lsto é urna questão muito antiga, c o facto de que já dei 
noticia dos 100 trabalhadores que estão alli fabricando 
i1erva mate é verdadeiro. Este objecto, portanto, merece 
que o nobre miniotro de proropto tome as providencias 
necessarias; c eu entenuo mesmo que não poderíamos 
fazer um tratado que interessasse terrenos clisputados pot· 
dous di!ferenles governos. 

Parece~ me tambem necessario fazer as cGmvenientes ex
plorações sobre esta parte de nossas fronteiras que nã0 
conhecemos. A dcspeza será pequena em relação ~10 gran
tle objecto; e nós temos oUiciaes muito babeis para essas 
commissües. Os trabalhos da commissão de limites na 
provinciil do !tio-Grande do Sul }llC parcc('m perfeitos, 
ao menos com a autoridade de algumas pessoas o posso 
asseverar, ainda que conresse que no.> forno sobremaneira 
custosos. Eu rechtmei neste scntidt?, e entendo que ainda 
hoje se podem tomar proviuencias a respeito. 

O Sn. Souz.~ FRANCO :-Peço a palavra. 

O Sn. l'RESIDENT.E: -Tem a pnlnvra • 

O Sr. min:stro da justiça, fallando uma un:ca vez na 
discussão do seu orçamento e deixando de rever o discurso 
unico que fez, o qual não revela as suas o'piuiões, quer 
pôr o publico na ignorancia deltas, quer deixar que se 
possa acreditar que as questões nàu são discutidas no se
nar.lo, e que não são sustentados pelos Srs. ministros da 
coróa nem os seus actos, c nem ainda julgão conveniente 
justificar as grandes despezas para que pedem meios na 
lei do orçamento. 

A este respeita não l1a senão elogios a fazer ao nobre 
ministro de estt·angciros, porquanto S. Ex. procurou ex
plicar as ma terias a seu cargo, procurou dar as razões do 
seu pi'Ocedimento, procurou, emíim, cumprir com o de
ver de um ministro que é convidado para assistir no se-
nado á discussão do s~Ju orçamento. · 

E, senhores, deveria cu cabr.me ? ... Não; o exemplo é 
tão digno ele approvação que nós devemos continuar a 
discutir as opiniões sustentadas por alr;uns dos nobres se
nadores e contestar na parte que merecerem contestação 
as respostas do nobre ministro. Nem se diga que assim ·se 
toma inutilmente o tempo; o senado não se reune senão 
para di;cutír, c votar d1·pois, as questões que são sujeitas 
a seu conhecimento; não se reune senão para se esclare~ 
ccr mutuamcute a respeito c)ellas. 

N:lo tenho a convicç~io de que hei de dizer na questãg 
nada que esclareça os homens doutos, de que abunda o 
senado; mas não é esfa uma razão para que eu deixasse 
de fallar: se esta opinião podesse prevalecer, nenhum se· 
mdor tomaria a p:davra, porque ainda os mais haLeis 
membros desta casa encontrão outros igualmente babeis, 
que não podem precisar de ser esclarecidos. 

O Sn. D. UA:NOEL dá um aparte. 
O Sn. Soun FRANCO: -Logo, para que se1·ia a reu· 

nião do senado se elle não cliscutisse as questões'? E qual 
a força de suas deliberações se se viesse a acreditar que 
lhes não precedia inteiro conhecimento das materias? ! 

Eu, pois, entendo que devo tomar a palavra, e entendo 
qne o devo tanto mais quanto na discussão deste anno o 
senado tem siJo o mais parco possível. Ainda não tive
mos requerimentos discutidos por muitos c Ion·;os dias. 
Se algu~n tempo se gast.a na ?I~cussão dos. orç<wicnt~s, é 
isto mutto louvavcl, mutto CJugtvel pelas ctrcumstancw.s c 
indispensavcl porqt\e os .s1:s. mini~tros da c?róa, com ex
cepção honrosa do Sr. mtmstro dos tstrangc1ros, não que
rem tomar a palavra c contribuir com o conhecimento 
dos factos, corn a. illustrG.ção pessoal. c com as informações 
que obtecm pelos meios olli.ciaes, para esclarecerem as 
queslllcs; negao·se âs cxphcações <jUC lhe pcd1mos, e 
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nssim oLrigiio-nos a Iom ar ~ r:tlavra Ul:.iÍS _vezes ~o ~ue o 
fariamos se tivessemos as c:-:phcações pc:d1Llas c mdtopen· 

ltavemos de ver reproduúJas cx.igcncias sem conta. 
(Apoiados.) · 

s:mm;. . 
Tomassem SS. EExs. a pala vrn, cxp11cassem o orçamento, 

responJcssem dando as inl'ormnçõcs CfUC se (hes p1·.dem, 
estou certo que não gastarinrnos tunto t1•JJ1po e:n. d1scus· 
sües, satisfeitos com as explicações dos Srs. mnustros c 
tendo habilitad•J o publico para _l'azctjuizo seguro sobre o 
procedimento do senado. O silenciO estudado dos Srs. 

denl1ores, nosso paiz é novo, cresce e se dL·scnvolve; 
recel.le a populuçào estranha e p· ecisa anima-la; c par,1 
continuar na senda dtl prospvridade em que tc'tn mm·cktJo 
ha de chamar u~1a gl'ande ~opulaç:io estrangeira, 0~ cnt\\o 
ha de n•cuat·, e ha de conunuar ~em este desenvolvnnento 
que pó ele ter. Se a ccdonisac,:üo for :Jccm·oçead:t como d~ve, 
se a pnpulaçilo /~r uugmentuda com ~ma som ma cons1dc • 
ravcl uc estrangeuos, c estes cstr;mgmros puderem ser .. no 
imperio esliangciros, ellcs, set1s Olhos c os filhos de seus 
li/JJOs, as IJOSS<JS ciiCUmstancÍaS lt<iO de LO!'Dar-se <Jiífic(es 

ministros torna necessaria mnis long:1 discussão. . 
Quando digo que S. Ex. o ~r. rn.inistro dos estrn.n~etros 

merece louvor, porque tem cliscuwlo as q_ucst~us uo sr u 
orçamento, não quero dizer qu~ as tenha d.t·cutJdo todas 
de maneira a me satisfazer, c cre1o que a sattslaztr ~~ena· 
do • .Tá é muito que nos CClntcntemos que os Sr~. mimstt·os 
faltem: que bltem l.Jet~, que fallem ~onven~en~emenrc 1 
que fallcm se"tmJo os tnlcrcsses do pa1z; tudo tolo c~ ta 
tão longe do" que elles fazem, é tào int:on.ceui~t·l o seu 
procedimento que, não podendo outcr que cliscutao rnoa· 
vele convenientemente, contcnt:urto;nu~ com o pouco que 

c L<: rem as autoridades gró.lndcs mo ti VOô de desgostos; 
(Apoiados •. ' . 

M11s cu lançava· me assim no carnpo das consJderaç.Cí.cs_, .... 
qnr~ndo o campo do direito fui an,•ell!! para onde nbs . ,-

1
, 

charnou o honrado senr.dor p~b pro~incia de P~rnaml.>uco, .
1 sustentando o direito lirmaJo por nossos pats na cons~ 

Litui,,:io do impcrio. . · ·.· 1: 
Senhur('s, o nobre ministro elos cstJ'rmgetros procurou ' 

re~ponder ;is opiniões do Sr. scmHior pela província .de ~ nos querem concede~·· . . . . . . . 
Senl10rcs, cu qu1·1'1a dtscuttr, e cl:scutu amJ•lam~nr;, ns 

quesl0es suscitadas p(·lo noure sen:tdor rc•ld provmcw de 
Pernambuco na sessão ele h ontem; niio pude p1·estar alt?n· 
ção a lutlo quanto S. Ex. disse, emuora O~·;·~ com a m:uor 
attcnçno as palavras de um senador L:i~ Út>lutcto co.rno é 
o nobre ex· presidente do conselho, cups p:,(;Jvras fazem 
autor:doàoJ pdos conheci.mentos ~1uc Let~, yclo completo 
estudo que filz das matertas, pela Imparcwli:l•·de _com que 
dle entra em te das as questac~, tendo em v1sta o mterc~sl! 
publico e só o interesse puulico. (Apo udos.) 

(Ila differentes apartes.) 
Persuadi·me que pod_cria l10je ler .~lguma pnr.te do ~cu 

ma"nifico discurso nos JOrnaes do clia; pcrsu~d1-me que 
um~ questão tão importante, como é e~so, podia merecer 
que anpnrecessc a!gum transumpto mats (:xacto dclla nos 

I \' . \ )' jornacs que c:xtractao as .c tscnssõcs c a CJsa. ;sptrança 
'baldada! O Jornal do Commercio nada traz; c, tendo de re
correr á minha memoria, temo repetir sem muila exac
tidão aquill.o que o ~?brc senador. pda p1·ovincia de Per
namLuco d1~se magndJc~menlc c lotcontcstauo na resposta 
clada pelo noJ,rc ministro de estrangeiros. 

Senhores o nobre sena1lor peb província de Pcrnam
IJUco dava' um thema muito importante· á Jiscuss:io 
trotando da queslão irnj)Orlantc Ja arrecacla(;no de heran
ças jace.ntcs, que se prctH.l.e a u.ma outra gue::.tão, tamucm 
nJUito 11nportante, da nacwnahdaJc dos blhos dos estran
geiros que residem no paiz .. Dem?nstr?u, sem deixar na.Ja 
u desejar, qn~l tem stdo a wtdligcnc1a dada pelos legts
ladores dtsde ;, constituinte até agora ao § i 0 do nrt. 
()o da comtituiç;io elo imperi0, sobre a nacíon;diuadc dos 
lilhos de estr<1ngeiro nascidos no ]~rJsil, quando os pai:; 
ni.io rcsidL·m por serviço de sua nação; demonstrou com a 
constituicão na mão que procurar, a pretexto dt! interpre-
13cào, ;;lr'cr~r o anigo constitucional n~o era :.dmissiYel e 
mênos justi\icavel; demonstrou ainda mais que procurar 
modi!icin-lltc a doutrina, nüo por interesse do pai1, p•,r· 
qtte as circumH1.!nci~s o (·xij;'w, mas para evitar conllictos, 
t.:ra sobremot!o iuJecoroso a puiz em circumstancias do 
ímpe1io do lll'asil, nuúnuo outt'•·S cm concli;;ües muito 
mems fuvoravcis nn/> tecm sncd!lcado os principios fua· 
Jarnentacs de seu n·gímcn cou~titucional. 

O nobre scn.1dor ~rJclJzmentc pareceu no meio de seu 
discurso scnti1·· se alguma cousa incommorlado e não pu· 
der continuar: tinha jú tlescnvolvido magistralmente a 
questão da intdligencia do § 1o art. Go da constituição, 
e parecia disposto a continuar no descnwJlvimcnto de ou
tras, que não seriüo menos importantes, quando teve de 
sentar-se. 

S. Ex., porém, disse Lastanlc para fazer sentir profun
damente que, quando cm um paiz para evitar conllictos 
se sacrific::to pr•ncipios conslitucionaes, nilo se l~tz senão 
acoro.;oar esses conflictos: :1s rxigencías crescem na r,ro
porç5o das conces~ Oes, c se Jll)s n;io tomarmos a postção 
de n~o alterar a com;tituiçt\o c leís segttndo as exi
gcncias dos agentes Jiplomaticos ou con.sulares c.los go· 
vcrnos e~trangeiros, se m\o tomarmos. j)OSt~úo de. ht mcw, 

Pcroambuco comel(ando por n:io prestar aquelle re~p~tto 
que é devido ao caracter re~peitavcl, aos lon~os e mur~os 
relevantes serviços do di&tincto ancião a que respontlw. 
(Apoiados.) 

Começou por fazer dífl'ercnça C'ntre o ministro de outr'ora 
e o senador opp0sicioni:::ta de hoje, lcnt.IIldO de&f:izer a 
imprC>ssào das p;da vras dcfte venera v e! ancião, dizendo: 
• S.:io palavras de um opposicionista; e eu sigo o exemplo 
que me deu o cx•presidentc do conselho, e não a palavra 
uo nol.lrc senadot· que l10je falla. • 

Senhores, a manetra por que o honra~o senador pela 
província de Pernambuco discutiu a qucst::to no campo 
dos princípios, sem (•.iflimdcr de fórma nenhuma ao mí.nis-
tcrio, podia merecer que se procurasse pór cm oppos1çào 
~uas pala nas de agora com os acto;; de outro tempo? 
MeJ?cia tamucm que o orador que tomou a palavra 
pouco depois, em lo"ar de discutir a qttestão, de mostt·ar 
o couhccimento que 

0 
tem da maLrin, viesse tão-só mente 

tentar dt:sconceituar o seu col11:ga, taxaudo-o de conlra
dictorio ? ... 

Admi:a, sim, que o noLrc senador pela provin?ia do ~i o 
de Jane1ro, tomando a palavra ncs1a questão, vJCsse stm· 
plcsmente ler um cscripto para dahi tirar a conclusã~ que 
o nolire senador por Pem:.mbuco estava e1n contradteçào 
comsigo mesmo! Suppnnha-sc que ti11ha c!le razüo, que 
havia a mubnça de or>iniao a que se referia, o qu~ não 
é cxucto .... 

(!Ia dijferentes apal'tes.) 
O Sn. PllESIDENTR:- Attenção! 
O Sn. Souu. FRANCO :- N·io ouço hoje apartes. Sup

r.onh;,He ÍSSO? seguí~-se- h ia da h i que, a que.st;~o (ÍCUY:t du
Ctdada? SL'ulllr-se·lna que o srnade hcava w[orm<.~tlo, ('8-

clar~:cido a."' respeito da provi,leneia a tomat'? Com o des
crc.Jito de um dos no~sos mais veneJ'aveis anciões, que 
todos cremos não ser fa.cil de cpnseguir, teríeis mclho'l·udo 
a situação ? ter i eis esclarecido o sen :tdo e o habilitado 
para votar na questão? 1 . . . , 

O nobre senador, que falia uma vez no anno ou uma vez 
em dous annos, c que tomou a palavra e, com o tom so
lcmnc que elle torna sempl'e que vem á tribuna, tcnl?u 
l'ner desmerecer o conceito do Sr. senaJor pela provm
cia de Pernambuco, devia-se lemur:1r que era um tra!Ja. 
lho inutil, esftn·ços ineílic~1zes (tJpoiados); porque as rt:pu
taçõi'S da solidez desta n•sistCITI ainda a:; tentativas ultÍ· 
man;enle repetidas. (Apoiados.) ; . 

Nos esperamos que o nobre senador pela provmCia 
do Rio de Janeiro ha de entrar na di~cussào em te:mpo 
competente. Não deixarei comtudo agora mesmo de o cha· 
mar a terreiro, porque estou persuadido, estou plenamente 
convcnc!do de que as duoicdad(·S do n.obre mí_nistro ~e 
estrangeJros nesta questão procedem da mlluencw perm
ciosa uo nobre senador p(•)a província do 1\io de Jane1ro. 

A íllustraçil.o elo noLre ministro do esrrangeiros, se 
estivesse livre daquclla influencia, o faria pl'onunciaNe 
nesta questão de um modo conveniente, deixar ver o seu 
pensamento, que seria explicado ou sus!l'ntado cem 
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t~·anqueza; e não se veria forçado a essas pou1:~s p:.1\avras relatorio cm que, expon,Je S. E:<. com fl'anqueza o estado 
::m'!Jí~uas que soltou na sua rcspo~ta •. ,Eu dtssc cm um da qucst:1o a r(.)Spe!Ílo da arrecadação de l,leranças, e es
aparle e o repetirei agora : ~.Sei cada vez menos o que pccialmente dos subtlitos francezc8, se cxrlir.asse soLre a 
v. Ex. quer, ainda mesmo depois de Y. Ex. ter fallatl<'. " s?luçào da ques~ã? c sobre qualquer provitlcncía legisla· 

Senhores, examinemos a rcsnos.ta Jo nobre ministro de ltva que na opunão' do governo era indispensavel á me· 
, • · _,r S E f · J lhor CXt'Cução do artigo constitucional. estrangeiros. Prm1c1.ramente u1sse . 'x., re ·cr1n1 o. se ao E' . l ~ 

v • • d · l'á · L rnullo pasme que para melhor execução do artigo 
nobre tx-mHHstro. c estrangerros, que a 1 8 teve a on· constitucional, no sentido ·Jas circumstancias actua:es e da 
dade de esquivar-se a tomar a pa!avl'a pa1·a não . 0lTeuJer . ltl 
úe modo algum o seu· succcssor; esquec:Jo desta magna~ ~aiO r 11 • uencia de popul~~ão cs.trangeira no imperil!l, al~ 
nimiúacle, disse o nol.Jre ministro de estrangeiros: "Tivestes gama let. regulamentar seja prectsa i nun.ca,, poré~?,, a pre-
tl"t110rada por 1.8 mezes a ~Juestão, e quet i eis que a decidis- 1' ~to d;• 10 !erpetrac~ão <.lo arttgo da conslltmção, tclta por 
~ lei ordmurw. sem os cm seis mezes ~ • E' este o resumo tio seu argumen-

to, tirado do pouco tempo que está no ministcrio. E qaern poderá admittir que esta interpretação se faça, 
não porque as circumstancias o cxijão, isto é, seja ella 

. liias, senhores, consta-me. que algun~ agen.tes c.str~n- necessaria p~l'a melhor regulai' o estado civil dos nascidos 
"l·iros; desses que repetem todos os dws ex15enctas m- n? l.lrasilli1hos de pais estr:mgeirt·s, mas para evitar con
fundadas, querendo fazer pro·m de sua acti vidJde, do !hctos? .Sem duvida :dguma o illustrado Sr. ministro de 
zelo com que tratão dos interesses que lhes forno commetti- cstrangeu·os não segue as suas proprias inspirações; a: se 
dos, se queixão algumas vezes da J.cmOJ'U em obter rcs· se mostra dubio, se evita p1·onunciar-se com firmeza sobre 
postas. Seria precis0 pór de parte muilas vezes negocios a questão, é porque pesa sobre elle a· opinião do nobre 
importantes pa:·a repetir respostas que soLre qur·stão senador pela província do Rio de Janeiro. E, dominado 
identica já forao dadas urna, duas e mais vezes; e essas por um dos tres dírec~ores do ministerio, S. Ex. faz a figura 
queixas são quasi sempre sem motivo justificado. que estamos presenc1ando. 

Agorn, porém, é o ministro da coróa que as vem repetir s.1ccorre·se então ao subterfugio de lançar sobre o corpo 
e justifiuar dizendo de seu antecessor q11e elle esteve 1.8 legislativo a responsal•ilidade da medida; e, quando um 
mezes, sem decidir questão, aliás tão importante, homem í!fustrado como é o Sr. ministro dos· negocias es
que S. Ex. a declina do ministcrio e a canrga sob1 c o tt·angeiros lança mão destes meios, eu não o posso ex.pli
corpo legislativo. U Sr. ministro de estrangeiros coJU estas car senão pela pressão que exerce sobre elle o nobre se
palavras impensadas corno que autorisa as queixas contra na dor P?l~ p:ovincía do Rio de Janeiro, que é quem tem 
as demoras, habilitando os que as fazem a que Jigão; • E' estas optmões. 
o ministro da coróa que reconhece que os ministros não E' o nobre senador pela provincia do Rio de Janeiro 
cumprem em tempo suas obrigações, dando decisão ás quem quer sempre evitar os conflictos; elle que aindal10je 
questões pendentes. " mesmo nos veiu como que revelar uma situação da ques .... 

Sr. minis.tro de estrangeii·os, nunca mais repita cen t~l~ de que ntlo tiohamos conhecimento, isto é, como que 
suras destas, que hão de ter applica~:1o a V. Ex. ve:u revelar· nos grandlls Jkri~os, ameaças asusta.doras. O 

o· SR. D. MANOEL: - Canníng nunca fez isso. nobre senador ás poucas palavras empregadas para pro-
O SR. SouzA FRANCO : -Tenho em casa a historia de curar attcnuar a impres~ào do discurso do nobre senador 

Canning; heide consulta-la tambem a .este respeito. pela. provincia de Pernambuco com a imputação de con-
tradJcção com suas opiniões anteriores accrescentou,, em .

UMA YOZ: -Paz bem. tom assustador e com voz de aterrado, q11e Deus livre o im-
O SR. Souz.t FRANCO:- A censura eni si mesmo t:un- pe:r~o das cal_at~lida~es que nos potlcm vir desse contra

bem não tem fundamento algum. Um negocio apresentado proJecto do mrmsteno de ·~ de ma10 I 
de novo póde levar muito tempo a preparar, e na ac•Juisi- O tom solemne com que s. Ex. soltou aquellas palavras 
Ç\lO das informações e O.ocumentos n.:ccssarios á sua so assustadoras, tom r1u~ S. Ex. assume sempre que falla e 
luç:lo e resposta. Respondida, porém, e magnanimamente, que realmente nos impressiona, porque é, como já disse, 
como o foi .... Peço desculpa deste ju1zo favoravcl.... uma vez por anno ou uma vez em dous ou tres annos, 

O Sn. 1URIO DE QUARAllDI:- E' modcstia. hade lambem ter commovido o Sr. ministro de estrangeiros, 
que, se obra assim, é para evitar con!lictos, custe o que O SR. SouzA fRANCO : -Se fosse trabalho meu, 

nflo rli1ia cm seu favor nem essa p::davra que empreguei; 
porém, não o tenclo sido, não me parece que sL·ja im
modcsti::: dizer que m~:udigno collcga no ministerio des· 
empenhou lT!l.l i to bem este dever a S(~U cargo. (Apoiados.) 
Não é de mim que fallo, embora tambem o louvor recaia 
no ministerio de que !iz parte. 

A questão Cura examinada e resolvida sendo colloeada 
no seu verdadeiro ponto, c o ministcrio actual aclwu j:í 
() trabalho preparado. 

Se tanto tempo lhe tem sido e vai scnLlo preciso para :xa
minar o que já. estava examinado c cscripto, com que ra
zão pôde fazer censuras áqucllrs que tivcrão de colher 
informações e preparar o trabalho? 

Esta razfio, portanto, nfiQ tem funtlamento algum. 
Qual é a outra razão? S. Ex. pareceu dizer, e tambem 

me parcctu não dizer, que tinha adoptado o que achará 
resvlvido. Não sei, repito, o não se pôde saber, se S. Ex. 
adoptou ou não aJoptou as decisões ou opiniões de seu 
antecessor. ~igo que aJoptou, porque S. Ex. par~c~ di~cr 
que não salma do campo em que os outros Hllmsterws 
se tinhão mantido, e que apenas accresccntou algumas 
outras razõ>s as que antes tinhi.'i.o sido expC:>stas. 

Mas parece· me tamLem que não adoptou, porque agora 
recorre a uma explicaçno, interpretação, ou o que quer 
que seja, da lei constitucional para sobre ella basear a sua 
decisão, que á vista disto diil'ere da de seu antecessor. 
Não acho digno de approvação este meio de subida da 
questão, em que o ministerio lança de sobre si a respon
~ahilida{ll' tle seu acto. Eu entenueria bem pensado um 

custar. · 

O Sr. ministro Jos negoc:os cst1·angciros está na obriga
çüo ,!c revelar os perigos que corrermos com a aprescn· 
tução do contra-proj!!~:to do Sr. ex-ministro dos negocios 
cst1·angeiros do gabinete de IJ, de maio, para que o senado 
se possa resolver. 

O SR. PARANllOs :-Mas Y. Ex. sabe que isto é uma 
questfio pendente, c parece me que a discussão não deve 
ser levada para este terreno. 

O Sn. D. lHAl'WEL :-PóJe l!rtver a guerra I 
O Sn. ~OUZA. FRANCO :-Ora, eis ahi confil'tnadas mi

nhas supposiçues pelas expres~ões, aliás reset·vadas, do no
bre ministro ela curôa.-Quc a questão está muito grave! ... 

0 Sn. PARANIIOS dá 11m aparte. 
0 Sn. SOUZA FRANCO; - Y. E,.;. está em equivoco 

quando, tendo pedido medidas que o lwbHitem para re
gular a questão da arrecadação das heranças e da nacional 
lJdadc dos nascidos no Brasil, quer agora contestar que 
estão sujeitas á discussão essas medidas que V. Ex. pede. 

0 SR. PARANIIOS dá C:>Utro aparte. 
O SR. PRESIDENTE :-Mas nfio me parece proprio 

trazer agora a questão a este terreno. 
O SR. SoUZA FRANCo: -Peço permissão para fazer 

uma ol>scrva~ão : se esta occasião não é a mais propria para 
avaliar os act<!>s do S1·. ministro dos negocias estrangeiros 
(sua habilidade é rcconheeida) c a sua opinião a res~ 

21: 
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peito de negocias importantes, para com conscicncia lhe 
votarmos os fundos :rrccisos, lhe prestarmos o apoio que 
fllle deve ter da paiz inteiro para poder sustentar seus 
interesses contra as exigencias do estrangeiro; se esta não 
é a occasião mais propria, cu não sei que outra seja. 

conflictos é o empenl10, ~ não _querem co.mprchend~r que 
aos futuros destwQs do 1mpeno·o que pode senna1s fatal 
é a convicção de que para evitar contlictos se· vã inter" 
preta r a constituição, se vá modificar leis cuja sabedoria 
não é cootehtada. 

Diga-se antes com a dignidade que é propria da-na9ão 
brasileira, dignidaúc que o minis1erio e corpo JcgislatJ\'O 
devem manter ilh·sa, que não haveria du.vida em regulàr 
a questão no sentido conveniente ás actuaes circumstan-

0 Sn. D. MANO EL: :- Â poiado. 
O Sn. SouzA: FRANCO :-·Como, porém, S. Ex. mani

festa rec.ei~s de que a erue~tão seja. encarada por este lado, 
prosegmre1 na mcsm:.t discussão, mas l'nc:.ranJo-a por 
outra face. . 

cias do imperio e seu futuro desenvolvimento ; porém 
nunca em sentido coatrario e CQ!ll o unico fim de evitar 
conflictos. Vejamos as p; lavras do relato rio de S. Ex. a ·este 

respeito: (lê) « O governo imperial, como lhe cumpria, 
tem sustentaao a intelligencia literal do § 6° da consti 
tu:ção do imperio. A' assembléa geral cabe, conside
rando as queetões ioternacionaes que essa intelligencia 
suscita, fix.ar di! uml vez o verdadeiro sentido da nossa 
disposição constitucional .... • 

O Sn. PAnANDOS :·-Continue. 
O Sa. SouzA f!UNCO: -Eu continuarei; mas V. Ex. 

J1a 1.e _pcrmiu~r que lhe, f<1ça algumas ous~rvaçõe~ soLre 
efte· ponto. ro1s não esta fixado o verdadl·li'O scnt1do da 
dispusição constitucion~l ?... Se S. Ex. dissesse: « Eu en
tendo que p.~ra mellwr execução desta di~posição cons
titucional é preciw lei regulamentar .... • 
· O SR. P .AnANHOS:- Leia o srgundo período. 
- O SR. Souz.\ FRANCO:- Já o leio ... mas não é isso 
que eu quizera, e sim que o Sr. ministro dos negoci0s 
estrangeiros nos dissesse expres~amente no seu relatorio 
qual o sentido verdadeiro do artigo constitucional, e não 
viesse lançar sobre e corpo legi~lativo a responsJbilidade 
moral de rneditlas q·1e pertencem ao pGHler executivo. 

Eu lerei o que se oc"ue (Lê): 
~ .... fixar de uma veio verJarlciro sentido da nos~ adis

posição constitucional e regular a sua applicação nas 
diversas cendtçõcs em que um estrangeiro se póde achar 
no territorio urasileiro. • E' contra esta interpretação, ou 
fixação do sentido de uma disposição que se reconhece 
clara que eu me pronuocio, tendo, porém, a consciencia 
de que assitn se porta o nobre ministro do; negocias es
trangeiros arrastrado pela opinião dominadora do nobre 
s~nador pela previncia do Rio de Janeiro. (Apoiado.) 

Póde ser cenveniente, repito, que em razão das novas 
circumstancias do paiz se procure regular por lei a exe
cução do artigo cgnstitucional nas diversas hypotheses cm 
que se ache o estrangeiro; ma~ não ~dlnitto que se inter
prete o artigo con,titucional, dandl'>-Ute intdligencia con· 
traria á literal, <=JUe S. Ex.. declara ter sido sempre sus
tentada. 

Interpretrar tudo, senhores, e a seu modo é o empe~ 
nho dos Srs. mini~tros actuaes; sendo sempre a iotcrpre
tação no sentido de fazer acreditar que os nossos maiores 
não· entendião as qucrtões e se pronuncia vão diversan1ente 
do que deverião ... 

0 SR. D. 1\l.o\.NO:EL: -E' verdade. 
O Sn. Souz.o\. Fn~l'iCO: - ... de fazer acreditar que elles 

mesmos e seus am1gos se enganavão, como na questão 
bancaria, entendendo a lei de 1053 cm sentido contrario ao 
que entendem hoje. 

O Sn. D. MANO.EL dá um npartc. 
O Sn. Seuu FRANCO: - N:lo lhes importa desacre

ditar se a. si propt ios e procurar tamuem que percilo o 
credito os hot:ncns habeis, os brasileiros distiuctos, que 
redigirão a constituiçãu do imperio, que a redigirão tendo 
cm presença as ?iversas guestões que se podi:io suscitar, 
e que, como mu1to bem d 1sse o nobre senadot· por Pernam
buc0,não crão desconhccid~s aos redactores da constituição. 
A.o que sómeute hoje attendem é á mais prornpta sahida 
de uma difliculdade, é á sustentação de uma situação que 
é a tolos os respeitos insustentavcl .... 

O Sn. D.11fANOEL : -E' satisf.tzcr ~s exigcncias do es
trangeiro : eis ahi o que vê na questãe! 

.
/ O Sn.. Souz.\. fRANCO: - .... é sustentar uma situa 

~lo pessoal que, tomarei a repetir, ó insustcntavcl. Evitur. 

Cumpre,porém,que se saiba que este empenho em evitar 
conflictos, e a todo o custo, nào é de twj1.'. O nobre sena
dor pela provinc!a. do Rio de Jan~iro segue desde mui
tos annos essa op1mão ; e eu acred1to que é. elle quem a 
traosmiuiu ao Sr. ministro dos negocios estrangeiros; sobre. 
quem pesa desastr:~damente a sua intluencia. · ·. • ·,: 
• O noi.Jre ministro dos nr·gocios estrangeiros póde dizer; 
e dirá, cot>~O tem dito algumas vezes e Sr. ministro da fa· 
zenda, quando instado pari! que tome certas medidas ou·· 
faça :Jlgumas moJilicações nos regulamentos em vigor:· 
• Não poss(), porque é contraria â opinião do St•; vis-. 
conde de ltõluorahy. • V. Ex. póde tambem, e ha de repe-• 
tir, talvez muitas vezes: ~ Nào o posse, porque n:ti1·pensà 
assim o Sr. visconJ.c tle Urugu:1y. • E V. Ex. dirá ainda
que é tambem sua a opinião, mas que não é a do~ l10m··ns: 
babei~, desses homeus p1·aticos pl'l:destin;rd :s p:~ra gover
narem o imperio, a que V. Ex. disse que se ligou pJr estes. 
mo ti vos e~ peciaes. · 

O Sn. O. niANOEL:- Apoiado. 

O Sn. Souu FnANCO ·-E tão prNl··stinarll)s que ...• 
eu posso pó!' estas palaHas na boca rle V. Ex.: -Eu, ho
mem. habil, homem de couhecimentos.... .., 

O Sn. D. MANOEL-E uc mais talentos do que· alguns 
d~llcs. 

O Sn. SouzA FRANCO:- .... nãn tenho rernedio srnão 
sujeitar-me á opinião desses predestinados, p0rque_ só. com 
elles se póde·governar o impcr" o. E nesta cnnvic1;ão V. Ex. 
não attenJe a que contril>ue para sustentar um partido 
pessoal contra a opinião da nação, contra as coovenien
cias da época, que não admi•temais a eJrg.:misaç~o de par'7 
tidos peswacs, os quacs devem dar logar a p:J.rttdos reaes 
fundados nas divems opiniões. 

O Sn. nAnÃo DE QUARAHII\I :-0 que V. Ex. quer é 
que os Srs. ministros larguem o poder. 

O Sn. SouzA FRANCO:- V. Ex. pensa talvez que tenho 
muitas saudades delle.... . . 

O Sn. BARÃO DE QuARAI.IUI :-Não entro nesta ques
tão. 

O 5n. SouzA Fn,~NCO:- E, pelo contrario, eu é nessa. 
que desejo entrar. 

Quando vejo homens da superioridade e conhecimentos 
do nobre ministr'> dos negocias estrangeiros, homens que 
aioda no verdor dos annos (é mais moço do que eu) teem 
e devem ter esperanças no futuro, accommodarem-se a. 
opiniões de outros que preferem dirigir o paiz sem rés.:.· 
ponsabilidaàe propna; quando vejo esta abneg1ção de 
opiniões, eu, que não me ~ccom~1~do a se! dominado, 
que nunca me accommodet á opmüio de nmguem, nã.o 
posso ter saudades de um poder qlle é tolerado com estas· 
condições. · · 

Eu uisse: • Não é simplesmente o receio de conflictos· · 
perigoso', assustadore~, que tragão grandes 1mles ao paiz, 
que t~z com gue ? nol>re J:?inistro se s_ujei_te a entendei· 
a legtslação do pa1z, a legJsl;tl~ão constltuctonul, do modo 
que se lhe exi~e e a fazer concessões que 'me persuado 
que se nilo devem fazer. • E digo que n:\o é sómcnte sob 
a pressão desses peri9os, porque essas opiniões teem sido 
manifestadas, teem SidO sustentadas desde muito tempo 
pelo nobre senador pela província do Rio de Janeiro: e a 
razão é clara: o nobre senador (repito agora as palavras 
do nobre senado~ pela provincta d~.J Pernambuco) pela 
província do Rio de Janeiro para se mostrar muito forte 
dentro do imperio sujeita· se a condescendenciao no ex.· 
terior. 
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Nilo podião elle c s~us amigos estar cm luta com todos, · O Sn. Souu FnANCO :-... os protocolos, c, admirando 

c pois, nfasta quanto pôde as complicações exteriores para . os conhecimentos, a erudição, de que ahi se fez alarde, os 
n;odistrahir forças e ttttenção, que elle H . .seus amigos em ·talentos do negociaclor, Geou-me o pezar que depois da 
prcgllo na compressão da epiniãu-do imperio, na persegui- · manifcsta~iio de tantas luzes, do derramamento de tanto 
ção dos habitantes, que lhe~ d~sngradão. f? procedir_nento . ouro, só nos restassem fézes (apoiados) ; tanto é verdade 
seria outr@ para homens am1g•1S de seu pa1z;·· o llrasd. . . que não é só o talento que se ·exige em negociações destas. 

As questões sobr·e heranç~s e sobre a nacionalidade dos Poderia referir-me ao que li no.s protocolos; como, po-
fill.1os de estrangeiros nascid&s no ímpcrio procedem em rêm, nilo os cooscr:e de memona, porque, além das mi
parte do vicio na organisação ju•iic~aria e na gu~rd.a na- nbas questões espectaes, tenho de occupar-mc com àutos · 
cional; e o naor·e senador e seus amrgos são os pnnc1paes com ·11s ordenações do reino e codigo commercial, qu~ 
culpados pela maxíma parte que Lcem tido ne~tas organisa- são o manual dos ad vog:ldos, soccorrer me hei ao juizo 
ções. Quizesscm clles modíuca-!as, tirar-se-hia ás exr~en- imparcial do Dr. Mel!o !11oraes. Delle se conclue que o 
cias esse tal ou qual motivo, sem neeessidade de sac1ihcar principio de evitar conDictos é levado pelo negociador bra· 
a constituição do imperio e leis do paiz. síleiro, o ~r. visconde de Uruguay, muito longe e empre· 
. Não convém ao noo1'e senador pelo Rio de Janeiro g.1do cem o meio ordinaria (lê): · · · · , · •. 

quc.e.m ~ogar de juizes amovivcis ten.han:os os ju~z~s d:~ • O plenipotenciario brasaleiro, vendo ·que o seu cól" 
coosltlUlÇ:it\'1 .e nem que se sqnre a JU8tlÇ~t da pohcra ;- lega achav:s pouca a porção do territorio do imperio que ·eU e' 
núD lhe convem e aos planos dos pr·edt·stinudos que a gratuitamente lhe offel'ecia • •••• declarou que suspendia 
guarda nacional tenha aque!las modificações que convi os traua!hos até receber novas instrucções.· • .· · 
dern os Llrasiltiros a pn:star esses serviços de honra. • Se 0 negociador brasileiro não estava pelas suas in~ 
E, como os agentes consulares dirigem algumas queixas struções autorisado para fazer proposição, como é' que 
por um ou ou li o fac la de má arrecadação das hcran~as per- elle de seu mo tu propr·io lei fazer uma pela qual oiJerecia 
tenceotes a subuítos estrangeiros;· como para evitar o ser- sem nenhuma compensação uma porção do território. da· 
viço da guanla nacional muitos nascidos no Brasil prefe. nação? O procedimento do p!enipoteociario brasileiro não 
rem ser considerados estrangeiros, S. Ex. força o nobre tem explicações. Os ministros francezes, alteodendo á 
ministro dos estr·aogeiros a tod.ts as concessões que dis- qna\idauc pessoal do plenipotenciario brasileiro, como· 
pensem as modiHcaçõ~s qu_e san~u·ião o mal.. , sendo membro saliente de um partido. politico que tudo 

Largas concessões as extgenctas cstrangetras e o re- sacrifica para a sustentação do seu predomínio, e deixan.; 
mcdio a que S. Ex; recorre, e o que modifica 011 mesmo do-se guiar pela oL!iqua direcção que elle dera â presente 
nullifica o pretexto dos conflictos é que os conlliclos negociaçãO, entendêráo, c eatendêrão bem, que o pleni~ 
verdadeiros ou suppostos, ordinarios ou ameaçadores, potenciaria brasileiro estava munido de. poderes .para .ce
porque tambem as. a meças pódem ser empregadas como oer ás pretenções francezas! fossem el!as quaes fossem ; e 
mci() ordinario, quando se cede facilmente a ellas, não forão que esta declaração·de prectsar novas 1ostrucções.nã() era· 
sempre esperad<:Js e mesm , antes delles se Linha a opinião mais do que um sui.Jtcrlugio para salvar a contradicç~o da 
das conressões, GU as teve si'mpre, e como meio ardina- proposta que havia feito com a apparencia de ser por sua 
rio, o ncbre senador pda província do Rio de J.meiro. E' conta e risco. • ' 
por isso que o nobre senador tem ~isto o se~ conceito ata- Até aqui o Dr. Mello Moraes. ~ .. · 
cado, sem rélzãG alguma vezes, ct·c:to eu; dtzendo-se deU e D~pois que essas instrucções lhe cllegárão o negociador. 
que cstí1 sempre disposto a todas as concessões p:~.ra cvi continuou a negociação, e é netavel que sempre no espi
ar conllicles. rito. de ir .adiante das exigencias, de certo q11e para pre-

0 senad0 ha do! ter a paciencia de ouvir o que vou ler, vcnrr confhctos. . , .. 
e lerei principalmente para dar ao nobre senador pelo Nadecima-quarta conferencia o negociador, depois de ter 
Rio ãe J í.meiro mais 11·na occasíão de desfazer a impressão dito que l1avia recebido as instrucções acrescentou (é ainda 
clesfavoravel que poúem ter causado os boatos, as notipias traducção do Dr.lUello !Uoraes) • nãopódrceder sem razões 
de que S. Ex., para evit·lr coollictos e mesmo para que convincentes um direito sobre o qual Portugal .insistiu 
senão pense nellcs, faz ás exigencias estrangeiras todas durante seculo e meio, desgraçadamente sem procurar es~ 
as concessões possíveis. . c!arece-lo e demonstra-lo como se tem f'!ito h'.)je. Em se-

Esta questão, qt~e tambem é de negocias estrangeiros, melbantes q11cstões póde-sc transigir para termina-las, 
poJe ser ex.:tmiaada quando se trate dessa commissão para conservar rela~ões de amizade que se aprecia, para 
nomeada para' o exame das questões de limites ao norte n<lo dar lagar a des1ntel!igencias por objectos que não va~~. 
do impcrio; e de!la póJe multO bem sahir, e muito natu lema pena. · · · 
ralmeotP, a quest~e de que trato, isto é, da negociação • E~ tas palavras do negociador brasileiro, continua o dis~ 
çm ·Paris.; .. sobre o mesmo assumpto ... , tine to escriptor, são tão revo!tantes, tlio nnti-patrioticas, que. 

o Sn. 1), MA.~OEL :-Desgraçada negociação, que não não soífr·em analyse. O lerritorio brasileiro, a integridade· 
h 1 6 d d do imperio, não l/alem a pena que por estes sagrados objec- · 

tem nen um resu .ta do; s espezas para. o esta o. tos haja uma desavença com a frança .• 
O Sa. SouZA. FRANCO:- .... mas o senado vê que Eis·ahi como os homens imparcíncs encarão as tendeu-

cu para poupar o tempo não percorro todas as pbases cias do ministerio actual e dos seus directores, promptos 
da questão. . para irem a~iante de todas as pretenções es~rangeiras •. O 

Vou ler o ~ue diz um eseríplor nosso, cujo nome não meu proposiLo, a que volto, é tazcr notar a mconvenien
tcm figurad0 nos partidos, e que, poi:;, descreve com im- 'Cia de ceder direitos importantes para evitarconfliclos, e 
parcialidade os fàctos do imperío, no q11e faz importante que esta disposição do nobre senador pela província do Rio 
scrv1ço.. de Janeiro não é nova e vai até· o ponto de declarar que 

O Sn. D. MANOEL: _Escreveu sobre a chorographia não valem a pena. as importantíssimas cessões de territorie 
brasileira. brasileiro, por pequena que seja a sua superficie. De modo. 

que não fie à o os outorgados em nenhuma obrigação, e nem 
VozEs : -Quem é 1 nos rest-a o mcrito da concessão que fazemos. · ·. · 
O Sn. SouZA. FRANCO:- O Dr. l'IIcllo l\Ioraes, já dis· Esta éa.posição de uni homem habil como o Sr. minis~ 

tincto por ~diversas outras obras. tro de estrangeiros, obrigado no seu relatorio a· dizer .~ 
O Sll. D. M,\.NOEL:- Um homem sem partido. sim c o não, c impedido de explicar o que deseja que a 
O Sn. SOUZA. FRANCO:_ A pal'te da obra cJ0 Dr. Mel- assembléa ~erallegisle. 

lo Morilcs publicada nesta côr·te em o anno passado que O SR. D. UA.NOEL dá 11m apart<.'. 
vou ler versa sobre a missào do Sr. visconde de Uruguay 0 SR. SouzA FRA.NCO :-A posição do nobre ministro . 
a Paris, com o fim de tratar da questão de limites entre o é tal, pela influencia que sobre elle exerce o Sr. senadol' 
B~!lsil e a Guyana Franceza. Tenho algum conhecimento ào pelo Hio de Jnneiro, que não pódc dizer claramente en1 
que se passou nesta questão; li os... seu rcl:J.torio, e nem ainda no seu discurso, se aceita ou 

O SR. D. MANOEL : -- Os protocolos. n:io as opinitlcs de seu antecessor e firma ou não o se Iii 
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projecto; enfio se pôde explicar, por~uc o impellem con
tra sua convicção os receios do nobre senado!' pela pro
vincia do Rio ile Janeiro de que o contra-projecto ofiere
cido pelo governo francez traga perigo ao pai'z. 

Todos concord:'io em que <tlguma lei regulamentar é 
preciso para regularisar, a pcditlo do nobre rniuisu·o, o 
modo pratico ila execução do art. Go §to da constituição 
do imperio. 

Os nobres senadores hão tle ter lido todas Ds di~cussões 
l.1avidas por occasiào de tratar-se do cocligo civil 1'1·ancez 
no conselho de estado c corpos legislativos, e sobre o 
qual forão ouvidos os tribunacs que alli regulúo pelas 
uessas relações, e cujo ncme me csc:.tpa. 

O SR. ARAUJO RmEtno: - Córtes reaes. 
·O SR. SOUZA FRANCO:- Sim, ró tcs reaes ou tribnnaes 

~~ appellação. Ahi, se ~iscutiu n:io fO. os principiua da 
sciencw, como as disposições que convwha adoptar na> 
circumstancias da :E' rança, que, tendo sah.i?o de um~ longo 
e penosa revolução em que se exp~lnarüo m ~I los de 
seus habitantes cuja descendencia nascêra em pa1zes es
trangeiros, era-lhe preciso deixar porta aberta ao reconhe
cimento de sua nacion3lidade. 

Assim, pois, não só o rigor dos princípios como as cir
cumstancias inlluirão na disposi"iio dos arls. 9 c 10 do 
codigo J'rancez; e, porque a França povoada como está não 
póde recciar os inconvenientes do grande augmenlo do 
numero dos estrangeiros, sendo seus descendentes estran
geiros indefinidamente, adoptou a disposição do art. 9 
e por coherencia a do art. 1 O. 

Entre nós, em que as circu mstancias são di versas, a d is
posição devia ser taml>em diversa; e o foi para que, cha 
mando muitos estrangeiros ao nosso paiz, que tem grandes 
espaços vazios, não nos sujeitassemos aos inconvenientes 
de uma excessiva população estrangeira sob a protecção e 
talvez direcção de governos estranhos. 
. Sou verdadeiro homem da ordem, c dess'.!s que apoião 
o governo nas que&tões exteriores ; porém é por isso 
mesmo que não admitto modificações na constituição e 
leis a pretexto de evitar conHietos, porque, como já o disse, 
o que nos deve guiar fãO os interesses do imperio, e 
nunca receios, que se forem o mo\'cl do nosso comporta
mento hão tle ser repetidos todos os dias .... 

0 Sn. D. MA.NOEL :-Está claro. 
O Sá. Souv. FRANCO:-.... A qucst:1o é importante, e 

exigia que em um relatorio muito lt1minnso se ex pendesse 
sua situação-e os meios de a soh-er por m<·dida legisla· 
1iva, se o governo a entende indi,.pensavel. N~o são qua· 

. tro palavms do relatorio ele S. Ex., aliás bem cscripto, 
as que nos fornecem os precisos esclarecimentos. 

Eu, portanto, deelaro o S. E:x. que, quando entender 
qne a opinião c voto do semeio pode dar força ao go
Ycrno contra exigcncias inlundadas, pódc S. : :x. contar 
com o meu apoio; assim como niio negarei minha coope
ração a alguma medida indir-pensavt::!, que porém não 
p:1l'la nunca do principio perigo:o, seguido por S. E:t., de 
n i ta r conflictos a todo o cu~• to. 

O SR. D. M,\NOEL da um :~parte'. 

O Sn. SouzA. Fn ANCO: -Senhores, o nobr·e ministro 
de estrangeiros ha de me permitti1· agora que entre cm 
um11 outra scrie de obscrva~ões. S. Ex. vem ptdir mais 
dinheiro, e desde esse momento o ~eu collega mini&tro da 
gu,'rra correu a apresentar emenda augmentando as des
Jlt. :1s com a rrpartiç:\o dos negocias estrangeiros. Ser<\ 
admissivel. este c~ntinu~do au_?mento de despeza nas rela
t;õ.cs exteriOres? f,m 1.~56 a 1So7 com a repartição gastá ra-se 
639:674~; em 1857 pura 1858, cm que nós tinham os ques
tOcs importanteR, gasttu·ilo-se 77 'di17a, occasiilo em que o Sr. 
minist1 o fez tão bJ·ilhante figura; e cu, senhores, repito, 
desempenhou muito bem a missão de que estava encar
regado , fez um grande serviço ao paiz. 

Creio, porém, e dev·o dize-lo que o havia de fazer com 
a conscicncia de que o desempcnh:tva soh a direcção de 
um lwmcrn que a opini:1o geral reconhece que dirigiu 
mu;lo bem e com grand1} felicid:Jde os negocies exte1 io· 
res: rdiro-me ao Sr. viswndci (lc M:1rangut1p1'. (Apoiados,) 

Dir·ei igurllmentc que o desrmpenharia com il contle
ção do. grun~e apoio das provid~ncias tomadas pelo go~ 
vcrno nnper!a.l que fo1talcci:io !lluito os meios suggeriJos 
por sua hu!Jilulaue para aprovt!Jtar as Loas disposições uo 
governo co·n que tinhamos dissenções. 

A grande actividade com que o distincto Sr. conselheiro 
~araiva, eutào chgno ~nini~tr·o da ma1·iriha, fez preparar as 
torças navacs do imperio c as augmentou considera~~!.., 
mente, para no caso de qualquer emergencia desfavoravel 
nào ser~petir?m essas scenas desagrada~·eis da expedição 
de 1855 (apowdos), e com que .o mu1to digno aeneral 
Coelho, m~smo _no leito da dôr, movia forças Je t~das as 
part~s ?o l!llpeno para t]UC a honra nacional (apoiados). e 
os du·e1tos da n~ç<~o p~Jes~cm ser sustentados, erão. por 
certo valwsos me10s á d1sposrçi<.> de um diplomata hauil. 
. E' reg' a tão geral que não ha diplomacia que supra .a 
lra1u,eza tlc qualqu_e~ governo, ou sua inacção e tibieza, 
que .:S. Ex. o Sr. nllmstro ha dl! sempre lembrar-se .dessa 
~poca de seus triumph_os, :;grad~ccndo-os principalmente 
uquclles que. derào anunaçao, vigor e alma a seus.talen· 
tos de negocwdor. 

Passá1·âo·se os tempos; e eu não acredito que S. Ex. 
se tenha e~qut cido deiles com os acontecimentos dos ao
nos de 1858 a 1859 .... 

O SR. D. 1\fANOEL: -Por força. . 
O SR.· ~ouzA FR,~Nco: - ..... e nem ainJa quando ago

r~ segue mvoluntanamcntc, ~ de crer, o~ heme~s predes· 
t1~adus para governar o pa1z e sem CUJO apoio não se 
pude sustentar no poder quem o deseje, o ambicione. 

O SR. D. MANOEL: - Hão de mudar de rumo. 

O SR. SouzA FRANCO :-Eu acho erue S. Ex. tem ra· 
z~o nesta derrota em que entrou. Quando se tem a con
vicção profunda, como a do nob· e ministro, que .certos 
home~s do paiz são os uni~os habilíta~os para o governar, 
os umcos modelo>, os umqos sob cu.1a protecção se pode 
o?_ter e c~nservar o pod_er, apezar de toda a força da ópi
mao publica em contrano, é-se desculpavel em segui-los 
em rrcferir as pe~soas ás idéas, os partidos pcss:Jaes ao~ 
p:trLJdos reaes. Infelizmente nem eu tenho essas convicções 
e. nel'!l o gozo de um caracter que w dobre ás eonve-
mencias. · 

O Sn. BA.RÃO DE QUARAI'II:tl:- V. Ex. tem desanimo. 
O SR. SouzA FRANCO (rindo·se) : :- Eu tenho desani

mo?: .. V. Ex. se persuadiu disso somente porque me vê não 
deseJar o poder'? Quereria que eu imitasse aquelle que, 
com os olhos no chão e a moJestia nos labios caçava 
uma m~tra, !l-ma. thiara? O~tros ha que com o rri;is .eslu· 
d~do silenciO. visão a dommaçr10, conven~idos deque 11 
tnbuna, os chscursos, 0s esforços, emfim, não são precisos 
senão áquelles a quem o poder não cabe por predestina~ 
ção e que a ellcs chega máo grado o paiz todo. • 

0 Sll. D. MANOEL da um aparte. 
O SR. Souza Fn~Nco :-Continuarei com o orçamento : 

em1S58 a 18!59 ped1 u-se 659:520~; agora, riO anno de 1859 
a 1 SGO, o nobre ministro toa1ou por base o pedido já feito 
para ISGO a 1861, pr·de 890:323S, isto é, 230:000~ mais do 
que para 1858 a 1859, ex.ercicio que acaba de findar cm 
30 de junho ultimo. 

Eu JÚ fui tambem ministro de estrangeiros por pouco 
t~~:~ro, quatro mezcs unit:ame~te, em qu~ Jiz grande mo· 
dihp,tçáo no peswal cliplomat:co c reduzi muito.as des. 
pezas; c tenho a convic~:ío de que se poderiàq f.tzer nas 
uespezas de repartiÇàO eC,lOtiNlÍaS importantes. . 

Eu, pois, der.laro a V. Ex. que não voto pelos augmen
tos que pr~de. Quaes são as uespezas a que V. Ex. sere
fere? Augmento da leg:Jção de consulados e do numero dos 
addidos. V, Ex. pódc dizer-me o numero de addidos que 
accrcsccntou ao quadro diplomuticu 1 

o SR. D~ MANOEL :- r~to é um exercito l 

O ~n. Seuz~ FRANco:- Despczas extrao1·dinarias no 
extenor e extraordinarias nointerior. 01a, senhores, te~ 
mos desigualdades no tratamento das repartições; permitta .. 
me V. Ex. que o Jiga, embora ntlo esteja presente ne.,. 
nhum <:los membros r.la coJumissllo de fazenda al~m de 
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1nlm. Nos outros minlstcrios procurou se subdividir as ·disse que se acltava forte c com 1\lais vida. Senhores, nos 
Yeibas, por exemplo:- obras espec:ficad.lS- em logm· paizcs constitucionacs onde Se entende O que é' governo 
de- obras em geral-,. porque assim se economisava representativo os m:nisterios não são fortes senão com o 
mais e se distribuía melhor a dotação; potém vem o o r apoio da nação; da coróa c tias camaras legislativas: quan
çaroento de estrangeiro\ c conservào-se englobadas as do acamara se divide, sendo muito numerosa a oppos1çáo; 
de-!lpezas extraordinarias no interior e no exterior, que se quando o paiz inteiro se pronuncia contra o mínísterio, 
podião subdividir. Se V. Rx. quizessc distribuir de fórma e~sa for.ça de~npparec~, ~ssa ferça que não póde existir na 
que soubessemos o que se gasta cm gmtificaçQes, em com v10\encta, c sun na opmtão. 
missões especíaes e outras diversas dcspezas, habilílaria o V. Ex. sabe, porque h~ de ter lido os autores qae~escre· 
senado plra votar com melhor conht!clmento das ncccssi vêrãosol>re a fo~ça das le_1~, que a san·cção é a menos 1.mpof.. 
dades do serviço. tantc, porque nao sc.venhca senão cm casos excepc10naes 

o. sn. p ARANIIOS dá um aparte. e. sobre aquclles infelizes que teem a desgraça de as 
vwlar. 

O Sn. SouzA FRANGO :-Tenho przar quP; estando a A f._,rça das leis existe na op'nião que as promoveu e 
hora tão ad1antada, nào po~sa discutir a rt.:forma da se· que as apoia, porque ellas não lizerão mais do que vir eon
cretaria de estada a cargo úc V. Ex.. V. E~. rt>pete em um ~agrar como preceitos os actos que a sociedade praticava. 
dos trechos que escreveu soLre ella: {fé)• q11e seus :mtcces- e acrescentar á força das hal>itos a força da autoridade. 
sores, com receio de uma situação p"'uco vantajosa (apoia- Se a lei preceitua actos con•rarios aos habitas e interesses 
dos), com receio d~ uma Llcspeza superior, não tinhão da nação e a autoridade as pretende sustentar, cscapa-llie 

·posto em execução essas reformas; mas que, tendo mclbo- com a opinião a !'orça, c tal governo não se pó de manter, 
rado a silaação, V. Ex. a tinha levado a efi'eito (e ainda se cons1ilucionalmente fallantlo. 
~ucixou) de ullla maneira pouco sati~factoria para os em· Senhores ! dizem, pois, com muita razão os org1ios da 
pregados. • opin:ão publica ~que o ministerio está morto na opinião 

v. Ex. sabe bem q11e a situação do thesouro era muito dcsllle gue intenta fazer pasl)ar como lei actos -contrarias 
ma~s favoravel antenormente á slla entrada para 0 minis- ao dire1to, contrarios aos interesses publícos, c oppostos 
teno... a tudo q•.1auto se tem feito nos ultimos annos e a nação 

quer continuar a fazer. 
O $R. P .A RANHOS dá um aparte. E d.~f?ais,, pó de:: ter vida ~ ~ó~e convir que s~ pro.longue 
Ó SR. SOUZÃ FRANCO: - .... e que ape•ar disso não se um mmtsteno que, tendo d1V1d1do o corpo legtslatlVO em 

fizcrão as reformas; ao passo que V. Ex. e sr.us col!t·gas a dous campos iguaes, um que .o apoia e outro que o repeL
f:u:em em uma situação que declarllo ser de extremas dif- \c escuJado na quasi totalidade da orínillo ·do paiz, con· 
liculdades para ns finanças do imperio. · traria á decisão em uma questão vital em que o gabinete 

Desde que o ministcí·io de 4 de maio deixou a adminis- teve aimprutlencia de procurar medirsuasforças,ousa ten· 
traçfl.o! ~s jornae~ que escrevem sob a .... inspiraç~o dos tar descobrir a coróa? A apresenta!;ão á corôa de um 
Srs. uumstros.... proJecto assim votado nas camaras seria.... Deixo a 

O S:t. D. l\IANOEL: -Se não são escriptos pelo governo. apreciação para outra occasião mais opportuna; e por 
hoje basta. (Apoiados; muzto bem.) · · 

11 0 Sn. SOUZA FRANCO:-... dcclaravfio que não havia S p B A 'd 
mais saldos, que a ~ituação era p~ssima ; no entretanto O ~· 11\IENTA UENO : - proveito; Sr. prest ente, v E · J os ulttmos momentos da sessão para fazer algumas breves 

. 'x. augmenta consJ eravelmente as despezas com a observações relativas á. parte do discursQ do nobre sena· 
referma da s~cretaria de estado dos llcgocios estrangeiros, d d d 
fundado no melhoramento das circtlmstancias do the- or que se occupou e passagem com a questão· e na· 
souro! cianillidade dos brasileiros nascidos etn paizes estrangeiros; 
. Tenho a este respeito trabalho feito p<lr mim (Lê.) ou dos filhos de estrangeiros nascidos no imperio, assum· 
Porém não é isto ncccssario ·, basta abrir se o or~:,me· n·o pt~ sobre o qual tive a honra de offerecer ttm projecto de 

• lei ao senado. 
~este am:to para se encontrar ãhi o augmento que V. Ex. Sr .. presidente, entendo que não é. agora opportuna a 
fez, que é de 1.00:000$• · occas:ão para tratarmos de uma matena tã_o grave, mesmo 

O SR. PARANIIOS:- Nem ao menos desconta os porque penso que uma tal questão dcmanda.amplodes'én
emaiumentos? • volvimento, e a hora está a terminar. Parece-me ·que será 
· O sn; SouzA FRANCO :-Ainda assim ha um augmcnto para isso m~is propria a occasião cm qu~ se tiv·er de exa
·de despcza de setenta c tantos contos. Nessa questão nin- minar o projecto qt~e tive a honra de oíferecer á considé
guem pó de mais entrar, porque 0 lllobre 1 o secretario esgo· ração do senado, c não discutirmos assim de passagem ou 
tou a matcria. transitoriamente uma materia tão grave, · · 

Não ligo a significação de coriflictos _ internacionaes ás 
O S1i. D. 1\lANOEL: - Apoiado. idéas ou :significação que ·me pareceu dar-lhes o nobre se-

•. O Sn. SouzA .FRANCO:- Eu pedirei a attcnçâo de nador no seu discurso. Sobre isto acompanharei antes ·as 
V. Ex. para. este ponto. observações feitas pelo nobre 1senador o Sr. visconde de 

V 
Uruguay; emfim, me parece que é esta uma daquellas 

•• Ex. estâ já fazendo esta despeza e tem de a conti· questões que devem ser bem discutidas; e não é com 
nuar. Quer V. Ex. que el!a entre na lei do orçamenta, ·ou iâéas vagas ou incompletas, meramente transi~orias, ou 
quer continuar com a al>ertura de credito supplementar como incidente da discussào do orçamento. Foi sómente 
par:~. esta verba? Eu acho uma maneira de proceder in- para fazer estas breves obsenaçoes que pedi a palavra. 
comprehensivel negar se a fazer urn pedido para que 0 Verilicando-se não haver casa, .o Sr. presidente decla
scnado approvc ou desapprovc a reforma e recorrer a cre- rou a discussão adiada 1 e; retirando-se 0 sr. ministro dos 
uitos em despezajá conhecida. negocios estrangeiros com as mesmas formalidades eom 
. O Sn. FERREIRA. P.&NNA (to secretario):- Isto. é ir- que fóra recebido, deu para ordem do dia da seguinte 
regular. sessão : 

.O. Sn .. D._ !\IA NOEL:- TuJo isto me f.tz crer que o 3~ discussão da proposição da camara _tios deputados 
·mmtste11o está morrendo. approvando as pensões concedidas a D. Maria Augusta· ~e 

/ O Src.. PRESIDENTE:- O Sr. senador está interrompen• Lima Pestan~, a D. Delfina Luiza da Costa Arêas c a. o. M_a,1a 
' do a discussão. Francisca de Oliveira Gonçalves; 

O Sn. D. !1-IA.NOEL:- O orador não se importa.... sa discussão do projecto do senado igualando. ?S ven-
cimentos dos secret•mos das faculdades d.e medtcma do 

. O Sa. PRESID~NTE,: - lmpvrto-me eu, porque o re- imperio ao~ dos 511bstitutos das mesmaiJ fac11ldadea; 
·g1mento n:to adm1tte d1scussão por essa forma. · E as outras materias já designadas. 
. 0 Sn. SOUZA FRANCO (dirigindo-se ao Sr. D.lfanoel) :-
~al'ece-me que o nobre ministro_ em resposta. a V. Ex. Levantou-se a sess~o ás 2 horas da tarde, 
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. Sessão ent 20 de j ulbo. 
PRESIDBNCU. DO Sll. MANOEL lGN,\ClO CAVALC,\NTI 

DE LACERDA. 

Sumunro. Expediente. Ordem do din.-Ap 11rovações de 
dh•ersas pensões.-Vencimento! dos secrelarfos das far.ul
dades de medicina. Ernendaadditiua do Sr. Candido Bap
tiata.-Proposíção d~ carneira dos deputado,, sobre a per·· 
mutação de um proprio nacional na cidade de Porto-Alegre. 

· -Adiamento do Sr. f'erraz.-1.a c 2.3 discussão da propo
sição da mesma camara, deferindo a prerenção dos estu
dantes.José de Góes Siqueira e outros.-Loterias ás matrizes 
da Victoria, S. J11atheus e Guarapan;. Observações do Sr. 
.Dantas.-Orçamento da repa'i·tição dos negocias estran
geirar. Discursos dos Srs. Dan tas, Cansansão de Sinimbú e 
Fonseca. 

A's 10 3/~ horas da manhã, o Sr.\ presiJente abl'iu 
a sessão com 30 Srs. senadores. 

Lida a acta da anterior, foi approv'àda. 

EXPEDIENTE. 

O Sn. it~ SECRETARIO leu um a'I'ÍS"~ do mioisterio dos 
negocias da justiça, remellendo um dos autogt·aphos da 
resolut;ão da assembl~a geral, ~utorisantlo ~ governo aja
bilar o padre Jo~qutm Franctsco de Fana, professor de 
theologia d~gmatica ; na qu~l resolução Sua .Magenade o 
Imperador consepte. - Ficou o senado inteirado e man
dou-se communicar á camara dos deputad@:<, 

Comparccêrão no decurso da sessão n.ais oito Srs. se
n:u1Gre~. 

ORDEl'tl DO DI.\. 

PENSõES. A DIVERS.\S SENHORAS, 

Entrou em 31 discussão, e foi approyada para suLir á 
s:~ncÇêlo imperial, a proposrção da camara dos deputados, 
approvando as pensões concedidas a D. l\lal't'l Augusta de 
Ltma Pestana, a D. Delfina Luiza.da Costa Arêas e a D. 1\la
ria Francisca de Oliveira Gonçalves. 

'"ENCUIENTOS DOS SECRETÁRIOS DAS F,\COLDADES llE 
l'IIEDIClN.A.. 

SGguiu ... se a Sa discnssão do projecto do senado, igualan. 
do os vencimentos dos secretal'ios d<Js faculdades de me
dicina aos dos s11bstitutos das mesmas faculdades. 

0 SR. BAPTISTA. DE ÜLIVEID.A :-Peço a pal:ma; 
0 SR. PRESIDENTE :-Tem a púlavra. 

·· O SR. ]APTISTA DE ÜUVEIRA :-Sr. presidcntf.', pedi 
a palavra para apresentar .. uma emenda em fav.?r .d~ certos 
empregados das secretanas das faculdades JUT!dtcas do 
iwperio. Quando se fez a ultima reforma os officiacs das 
secretarias destas 'faculdad'es forão contemplados. com 
500S de ordenado e 300~ de gratificação~ no <~rtigo additi· 
vo, que offereço á consideração do senado, proponho que 
o ordenado de 1aes empr~g:tdos seja elevado á. quantia de 
600~, ao qual fique auJicionuda a gratificação que ora 
percebem. 

\'eiu á mesa a seguinte emenJa auJitiva: 

deputa~o~, autot·isando o . &overno 3. permutar o terreno 
pcrt1·ncentc á eamnra mu~tctpal tle I>orl?·Alegrr, em q~e 
existem oln·as e eslal>elecuncntos de mannha, pelo propno· 
nacional anendado á moshna c:unara e occupado ptlo ma-
Ladour0 publico. 

O Sn. FERRAZ:-Pcço a palavr3. 
0 Slt. PRESIDUTE:- Tem a palavra., 
O Sn. FERIUZ :-Pergunto á mesa se ha alguns papeis 

que justifiquem a ma leria 1 · 
0 Sn. PRESIDE:'ITE :-lia :~lguns papeis. 
O SR. Funn.Az: -Desejava ve·lo~. (E' satisfeito.) 
Sr. pr <•sidente, eu pedirei a atlenção do. senado sohrc 

esta preten·:;1o, â ~ist~ mesmo dos proprios document?s 
que aqui se achlíe. A Informação do governo é .que o dt
reito da camara municipal sobre este terreno parece gue 
não é liquido. Eu passo a expor o que ha a este re~_rello. 

o r .. l!t:CitlO visconde de S. Leopoldo, .q~ando_prestdenle 
da província, conccdt•u ~ camara mumc1pal certos terre
nos á maraem do rio Guahyba, com a coodtção de fazet• 
uma casa ~e correcção, aliús com a condição de vende
los para o seu proJ11clo s~r appli~aJo a um:t casa d~ cor
recção. Esta con~1·$~:lo ext.stc regtstrada na sccrctana do 
ao·verno lia provmcta do RIOGrantle c:lo Sul. . . . . 

• A gratifiGação qne percebem os officiaes maiores das 
secretarias das faculdades jurid·icas será addicional ao or
denado que vencião antes da ultima rtforma Jas rcferiJas 
faeuld.:.des.-Baptista de Oliveira » • 

:J Vend~ráo-se alguns terrenos c depositárão-se n0s·,~ofr~s 
da camara munícrpal cerca de on.zc .ct?ntos e tan~Qs mtl 
réi~. Durante a rcvol~ção .ou no ;mnctpto tlella o vtce·pre
sidcnte creto qne o lalkcHlo Dr. liiaretano, man~l01llOtnar 
conta ,!estes dmheiros e appl}cou-o~ a gosto d.o. governo 
geral. Existem nos cofres da chrectona dos ~egoctos cJ~ fa~ 
zenda provincial conhecimentos ~e ter~m s1do rec~lhtJos 
e!-t<·s dinbeiros nns cofres geraes; dt.>pots ~ :tssernblca pro~ 
vincial decretou fundos que forãu appltcac.los á casa de 
prisão de PorL~·Alcgrc e feitos á .custa <leste,; por conse
uuinte tendo stdo a concessão letta sob cond tção de serem 
~enclidos os tem nos siluatlos nl parte alagada ou nas mar
aens e le-i lo do rio, para com seus productos fazer-se a ca~a 
de correcção, c n~o tendo siJo elfectuatla e~ta condi~ão-, 
o resultado é que a concessão caducou, e ?Sstm se tem en-: 
tenditlo. No numero desses terrenos se mcluc o terreno 
sobre que C, Lá edificada uma rroprietfaJe ~acionuJ a .car~o 
do mini,tro da marinha e appltcada ao servtço da c.ar,ttama 
tio porto tia cida.tle de Porto-Alegre. Acamara rnumctpal .de 
Porto-Alegre cxt~e ~ entreg~ ~e~s~ terreno; o 90~ern<: m; 
torma t{UC esse tltretto não c hqutdo; e, se o d1retto nao c 
liquiJt, como pódc ~ta ver o Lra~passo de terrenos ou o tras
pa~so c~Lre a proprieJaJe DilCional. exist~ntc c~ P_orLo~ 
Alegre e() terreno· em que se acha Sttuatla a captlama do 
pot'lo 1 Parece f(Ue este negoci!l ~lo m~nos dr~v.e ser 
muito examinado c que um prClJrcto de let não deve ser 
offerecido senão sub uma base certa, quando se trata 
de domínio; essas bases são os títulos que de~em ser 
examinados. Nt!sles papeis não se .achão sen.ão Informa· 
çúcs os títulos não existem.· O governo fot ti e o pintão 
qur' qumtlo o domínio fosse liq-uido , ~ivesse Jogar- a 
f,er~uta com OS tcrreDCIS <b mesma Jocaliuade; mas. El 

potreiro de que se Lr:..~a. ~ão é terreno. d.a mesma q't.:tli
dadf.' e o governo provmcwl tem dado a caBlara mumetpa,l 
grande parte de terreno ~t'incipa.Jmer,te para o lad~ do; 
Caminlto Novo; por outro fado parece gue se quena 'o 
potrciro com C) n,m de se esl~.bel~cer allt um ~atadouro 
publico ; m3s hoJe totbs as mcltnaçõcs e proJc~to~ são 

· prra que o matadouro fiqu~ collocaúo em frcnlc a Clllad.e 
Je Porto·Al~grr, que .não poJ'e ser perni9ioso .á sande pu
blica. Eu leto os papcts que conteern essas mformaçôes (té) : 
• R.emello ns inl'ormaçoes, etc. • .. 

.Foi apoiada e entrou em discussão cõm o pro;ccto. 
· Julgada discutida a emenda e posta a votos, passou. 

O Sn. PRESIDRNTE ~cclarou então que a emenda 
teria a ultima discuss:1o na seguinte sessão, ficando reser
vada para depois ,Je sua approva~ão ou rejeição a votação 
final sobre o projecto. 

PERMUTAÇÃO DE Ul\1. PROPRlO NACIONAL EM 
PORTÓ·ALEGRE, 

Sc~11Íu-s.e a ia Jiscussão da proposiç!to f:la cQmara dos 

Daqui se vê ~Lle o terreno j(l estava. ~a posse do mh~is
tro da marinha antes da concessão fetta pelo fallcctd>O 
'Visconde de S. Lcop •. JJo e fl:UC S'J em 1838 é ~ue a camara 
m:mtlou medi lo; além disto a fazenrla puulica estava lltJ 
posse desse terreno ilntcs da concefs:io, .c por l~Ons1•guinte 
não pÓlle ser considerado terreno de marmh3 1 ou devoluto. 
( Continléa a ler.) ' 

O c:tpitão do.porlo dá as informações nos mesmos tcJJ
mo~. (Continlia a ler.) 

Aqui vem a rrprcsentação da commi'sãa municipal pe· 
dindo a pcrrnul:~. ( U.) · 

I 

' 



) 
I 

.• o 
tMes são os papt·is que existem, c me pnrece que devem 

sc1· ~ujt'Ílos a um exame minucioso. Eu daria á camara de 
Porto-Ait'grc até o rendinwntl> de todos os terrenos de ma~ 
nnha rara a suslentação de SI'US encargns1 todos essrs tar
renoschamadosdl~ ~llal'inha,,isto é, as margens de rios que 
não poJem pertt•ncer a pa1Ltcularcs ; mas me parece que 
qua~d? se trata d.~ uma permuta nósdtlvem~s examma~ o 
.Jonumo que tem o permutante, e não aastm sem m:uor 
exame conced~r aquillo que está duvidoso. Se é verdade 
que :mt<>s da doação o terreno estava occuparlo pelo 
ministerio da marinlu, que estava applicauo aos seus ser
viços, parece que a doação não podia comprehcnde- lo; 
se é verdaJe q~e ha 50 annos :1lli existe, e foi edificado esse 
estauelecimento, a oamara o não póclc exigir. Assimj Sr. 
rresiJente, para que possames cem conhecimento de 
causa decidir sol>re a matcria, cu requeiro que estes papeis 
se.í:'ID ren1ettidus :í commiss:'!o tle fazenda, para que ella 
ch:unant.lo a si. tuJo quanto f'ór necessario, dê seu parocc; 
sobre a materra. 

Foi lidoi apoiado e ar-provado sem debate o seguinte 

REQUERI:UENTO. 

« Rcq,ueiro . que_ vão ? projecto c ?S papeis que o in
struem :1 comm1~sao de lazemla para lDtCrfôl' sobre ellc o 

, seu juizo.-Silv.l Ferra:: • .. 
!·,, ·,. ~ 

DISPENSAS DE ESTUDANTES, 

Entrou em 1~ di·cussã,, tia qual passou sem debate par:~ 
.2a e d.esta para a &a, a proposi~ão da ca.m~ra dos depotados 
autonsando o governo a manu·ar adm1t1tr os estudantes 
José de. Gocs Siqueira e outr· s a exame das m:itcrias 
do 1° anno medico e do 1.0 armo juríJico nas respectivas 
tacu!Jades .• 

~ ' ' .t 

despeza c or.çando a receita gDral do impcrio p:~ra o exer
cício de '185g a :1.860, com a _respectiva emenda da cama- · 
ra dos deputados e aom a. Cl!o Sr; Souza c Mello; apoiados 
na sobredita 3essão. · · 
. O Sn. D,\.NTAS:- Sr~ presidente,. tenho ·.que fazer al~ 

gumas observações acerca de negocios tendel!tes·hcp:ir
tição de S. Ex. o Sr. ministro de estran~eiros, &bservllçdes 
quo taml>em cabem ao ~r~ ministro ~a Justiça, porque em 
um c em outro relatono os respectivos mmistros tratão 
dos m~smcs n~gocio:;. ~~~u~a~lo é diz~r a S. E_x. que eu 
não faço oppos1ção ao rmmsterw; todavm, permtttaS.Ex. 
que diga qne tambem nãoestou dispo: to a seguir os mi-
ni~tros more peeudum. · ·· 

Ell estou COhvencido qut-, assim como 3S grandes orpo o 

siçõcs, opposições descomediJa~, fazem grande ma ao 
paiz, tambem produz um grande mal uma camara una~ 
nime que obedece em t1ldo aos acenos do ministerio. 
Fallo cm opp~sição dcscomcditla p>ra fazer recordar a 
oprosição que houve nesta casa o anno rassado, a ttual 
ficará registrada nos annaes parlamentares... · 

( Ilaum aparte.) 
O Sn. DANTAS :-.... e direi que ella ha Je ser de coo, 

sequandas terríveis para o paiz. Não vê V. EJC. o que se 
pass:t na camara dos Srs. deputados? E' uma rE'vercossãó 
do que houve o &nno passado nesta casa, e direu V; Ex. 
que ilepois dessa 11>pposição os ministros da cor6a diffieil
mcntc poJeráõ rei vindicar o respeito e a consiJeração. de. 
que devem gozar. :. 

Durante a administração dl!ls actuaes ministrCis notarei· 
dons factos qne reprovo .completam~·nte e reputo verd::
deira dissipação dos dinheiros r>ublicos ; o primeiJ:o é 
filho legitimo do actual ministerio; o segundo é filho 
adoptivo, e, fazendo justiql aes sentimentos dos ac~ 
tones ministrus, acredito q11e ellcs hoje conhecem fiJUc 

·CONCESSIO DE LOTERUS. houve uma prof11são verdaileiramentc prejudicial ao tlie, 
souro publico : cu fallo da reforma das secretarias de 

Entro11 igualmente em :l.a disrnssão a proposição estado, e dmsa cE>lebre commissão de borboletas enviada 
da me.sma ~··m~ra, C•l~cedend<? quatro loterias em ao Cea1 á ; inf~liz lembrança, que ha de s:~ngrar por largas 
u~nefic10 das tgr,.Jas matnzes da culade da Victo1·ia, c das annos o ncsso thesouro e que ~ão nos ha de deixar mais 
V_lllas de S. Math~:us e Gtwrapary, na província do Espi- que pomposos relatorios para engrossarem o nosso archivo. 
r1to S:.mto; e passou sem d~.:bat~: á 2& discus~ão, na qu~l Qnando a nossa agricultura, a primeira fonte de nossa ri-
entrou logo. · qneza, se achava l!m melltorE>s circ11mstancias ninguem' se 

0 Sn. DANT,\S: _ Peço a nalavra. ltmLrou d~ nomear commissoes para explorar novas ri-
,. quezas; hoje, pmrque essa agricultura està decadente, hoJe 

O SR. PllESIDBNTE : -Tem-a -palavra. que preci9amos de grandes quanlias para attrahir-lha 
O Sa. DANTAs:-Sr. presidcntt>, eu não e.stou disposto braços, hoje que a nossa i!fOdueção d1minue; hoje emfiin 

a. oepor-me ,l ~S~3S loterias concedidas ás matl izes da pro- que OS empenhos do nosso tbesouro COm garantias de 
v.mc1a do Esp1r1tQ;SJnlo; mas dtvo oLservar que ordina- j•tros dos caminhos de ferro são c:xcessivos, é que apparece 
namr.-ntc ? bcneficto que resulta destas 16 terias é muitas a inli:liz lembrança de explorações de mero luxo. .. 
y~zes apphcado antes para festas e para 0 e~p!endor ex.le· Eu desejo que S. Ex:. o Sr. minbtro de estrangeiros 
rwr do que para o reparo das matmes. E stl:.> 08 proprios · que é um dos fundadores ào ministerio, declare se ~ 
par0~l~os qut: in~tigão mcsm 0 os freg 11ezcs para esses dos- ministcrio collcordou na elevação dos emolumentos da sc
pcrdtew~,. c c111Jao pouco das suas matrizrs. p01 t:mto cretoria da justiça, po1 <[UC eu vejo que na reforma das 
Sr. predJente, cu dcs1java que estas concessões fosse~ ontras secretarias os Srs. mini~tres n~o forão concerdes: 
baseadas sobre .aJg.um. uocamento do prel~do diecesano Eu estou convencido que o ministerio da justiça nãg e$. 
ou do presiden!e du p1·ovincia, ou de alguma outra autori..' tava autl!)risado a levaotar esses emolumentos, não só por 
dude local que mereça fé. q11e para isso era necessario autorisação expressa, potque. 

:Muitas vezes os ~epulauo!l, não tendo qne reque- a elevação dos emolumentos importa o crear tributos, 
rcr pan os St'US cmuloíl, p<'dem concessões de le- como porqnc a lei qQc deu :~utorisaç:"i.o aos ministros para 
teria~, porque entendem que é um favor que lhes ag1·ada reformar as secretarias e alterar as respectivas tabellas dos 
e que .é facil d.e ?b.tcr. Des<·jo, pois, Sr. pr<>sidente, que emolumentos deveria ser entendida como se tem éons
passe como prmc•pto que nao se votem mais C<-'ncessões tan.tem:mtc entendido ou.tr?s leis e~ que se deu i~ual au.;, 
para loterias sem que sejão ell:ls baseadas ern t~ocumentos torrsação, e nunca os mmtstros se JJllgârão autonsados a 
st.!>re a ncccssi1bdc Jellas, c com a clausula de terem SÓ· augmentar os emolumentos. ·. · 
mcn:c a applicaçlío da rcspectivaconces~ão. A lei do orçamento t.le 2l de outubro de :1.843 art. U diz: 

. Não haven1Jo· ·mais quem pedisse a palavra, foi a dis- «E' prot·ogada ao governo por mais seis mezes a faculdade 
cussão eneerrada, e a propostção passou á aa Jiscuss:lo. pamrebrmatas secretarias de estad-o, alterar. a· tabclla tlrH., 

emolumentos, ignalando estes entre umas c-outras sec!'e;. 
ORÇAliE~TO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS. tarias depois de d:iminuidos como für conveniente. •· . 

Daqu~ verá V. Ex.. que, ~ando a lei facul~lade ao governo 
Achando-se na ante-camara e Sr. ministro dos ncgocios paril rcfr~rmar as secretmas de estad.o, recommendl q~c 

e~trangeiros, forão sorteados para a deputação qtHl o tlc- igua!e entre umas c outras a tabella dos emolumentos de-
lia rcct:ber cs Srs. barão de Quarahim, Yergueiro e Quci- pois de diminuídos. , . 
roz Coutinho. Sendo introduzit.lo o S1·. ministro com as O anoo passado, passando nesta camara uma lei acerca 
formalidades do estylo, tomou assento na mM':t, e conti· dos ord·enados <los empregados do conselho supremo militar, 
nu ou a discussão admda na sessão antecedente c.lo a.rt. 'q.o c permitliu·se ao governo alterar a tabella dos emolumentos 
Sl'us paragrar•hos t.l:~ proposta do poder ex.ccuti vo, fixando a de uma maneira menos vexatoria aos contribuinte~, e,: além 
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de que as tc:s dev.em ser entendidas conforme disposições 
identicas em outras leis, devia 1oesar na c6lnsciencia tio St. 
cx.-.ministro da justiça o :rx.iorna de dir~ito od!e mtrm
gida beniyna ampliantur ; em caso de d u Vtda de v ta a ~111to · 
risação ser entendida de uma maneira mais bt•nigna aos 
contribuintes; ulém de t!JUe, se a razão por que se :~ugrnen· 
tárão os ordenados aos empregados das secretarias foi a ca
re»Lia de todas <•s cousas nccessarias ávida, essa mebma 
razão deveria militar para não pesar sobre o peva utn IIU!)
mento de Clllolumentos. 

Entendo, pois, que, se o governo ain~a está hauil'tado 
p~ra retocar essas reformas, vi> to que ainda não as <Jpre • 
sentou ao .corpo legislativo, deve tomar em Mnsider<Jção 
o qae acaba de dizer. 

Agora tenho que fazer algumas reflexões a S. Ex. acerca 
de seu relataria. 

Diz S. Ex. em seu relatorie>, tratando do reconhedmenlo 
dos limites do territorio coutestatlo entre a França e o 
Brasil, que o governo imperial concurJou com Sua J1Ia
gestade o Imperador dos ft•ancl!zes cm procc.dcr-se a um 
reconl1ecimenlo dos principaes pontos Jo territorio sobre 
que versa a verdadeira questão J~; limit~s, c que p_ara ~ssc 
exame concordá:-ão os governos e nomeólrào commts,anos. 
Com effeito, por aqui declara V. Ex. que houve um ac
cordo entre os dr:~us g®vi:ruos para man,lar c..~Ja um seu· 
çommissarios para explorarem o limite dos dous pai1.es. 
Mas ao mesmo tempo declara V. Ex.. que por pme do 
governo franccz aindJ. não havia. chegado á Goyana. fran
ceza o seu commissario, c que talvez o governo francez 
desistisse dessa nomeação, ulilisando-se de cxplorat;õ s 
já feitas. Pois se houve esse accordo, se o governo do nra· 
sil enviou o seu commissario, deLaix.o da prome:sa de que 
o governo francez enviaria o seu, como púG!c este gover
no subtrahif.se a esse dever sem entender-se com o gover
no do Brasil? Ou não houve acc01 do fonml, ou então dessa 
falta fle cumprimento por parte da França póJe tleduzir
sa um desprezo da sua parte a respeito de nossas propostas 
para resolver-se a questão de limites; qualquer das duas 
.supposições é triste, e nos annuncia grandes complíca~ões 
para o futuro. . 

Agora passo a fazer ainda .uma observação a V. Ex.; é 
.sobre o bill Aberdeen. V. Ex. disse no seu rclatorio que 
o trafico se acha felizmente extincto no Brasil, como reco
nhece c proclama o governo britannico, etc. 

Se o governo britannico reconhece e proclama a leal
dade do governo do Brasil, se o nos>o ministro em Lon
dres teve inslrueções do governo brasileiro para dingir 
.ummemorandum extensissimo,pcdindo a revogaçã6 do uJII 
.c pedindo com toda instancia, parece-me, pois,que V. Ex. 
não marchou com muita rrudenci:l (retiro essa expressão, 
porque nã'O) desejo prol'ertr. palavras que possão offender 
o respeito pessoal e official que devo a V. Ex.); p)reee-me, 
.pois, que não farão aem cabidas as expressões de V. Ex., 
quando diz no seu relatorio que a revogação do acto de 8 
.de agosto de 1845 denominauo bill Aberdeen não é hoje 
objeeto de positivo interesse, uma vez que cessou a possi 
-bilidade dos seus conflictos e dignamente destruimos o 
set~ elfeito moral com os nossos protestos. Eu acho preju-
dicial á nossa dignidade essa alTectad:t indi!ferença. · 

Não é crível que depois de ter o governo inglez pracla
mado a leàldade tlo Brasil, depois do nosso ministro em 
Londres ter pedido com instancia a revogaçãa ao bill, de
pois de tantos esforços e protesto~ inuteis, ache ? .gov~rno 
do Brasil que a revogação do bLII não é de postttvo mte • 
resse. Parece-me a tactica de que usão alguns comprado
res de tp.ercJdorias, que desfazem nellas para as comprar a 
bom marché. Achl1, pot tanto, que devemos ser francos, que 
.a linguagem dos nossos ministros deve sempre ser contra 
um acto ofl'ensívo á nossa independcncia e dignidade 
nacional. Se a nação ingleza preza-se em ser_nos~a allia-· 
da, se quer entrar em convenções com o Brasli, de pravas 
de sua sinceridade, e nenhuma pó de ser mais satisfactoria 
do que a revogação do bill. 

Desejava que V. Ex:. se explicasse acerca de suas pro
priae expressões no relatorio, porquanto a ex.plicaç:!.~ do 
proprio ministro da repartição competente é authenttca e 
póde salvar-nos da tacha da contradictorios,digo col}tradic • 
ç~o porque o nosso ge~vcrno reconhece que o governo 

inglez estã certo de que o trafico es!â acahat!.) no Brasil: 
mandJ o nósso ministi'O pedir cm Londres a revogação do 
hill c.ao .mesmo tempo olh:t para esse negocio com d~::spre· 
zo e mdtiTt!rcnça. 

Passo agora a outro ohjecto elo relatorio. · 
Ih:clam:lçiles pendentes. - E•la qut.•stào ainda é mais 

grave, Sr. presíilcntc i cltzia o ml'U mcslJ'e de logica, o 
velho Gcnucnst>, que os erros ~:lo nossos mestres, mas os 
erros não aprovei tão aos ministros do ll1'aijil. Não ha tra~ 
tado com paizes estrangeiros que n:lo tenha acabado sem
pre c~:~m questões, com ameaças u~:: bocas de fugo; no 
entanto nàu so01os acautdac.los, n:\o nos sesura.mos na 
intclligencia de nossas promessas quando coutinttamos a 
faze-las. 

O anno passa,~o fitemos um tratado com a Clrã·nrctanha 
acer~a das reclamaçOi.!s pendentes. Creio, pois, que em 
vir! ude deste tratado ha de abrir·'C um ahysmtl que h a de 
engolir todas as nossas rendas e ha Je póHJOS cm gran· 
des cmbara~os. Veja, pois, V. Ex.. <Jlé que ponto chega a 
perspicacía e exigenc1a in5lew, que s.1be scmpn; aprovei· 
Lar-se da nossa incxpcriencia, pJra outra co.usa lhe não 
chama~ • 

V. Ex. no seu rclatorio diz o sC'guintc: • PenJião ha 
muitos annos de decisão varias e importantes reclamações 
de 8Ul, . .lilos brasileiros contra o gove1 no clt: Sua Magc~ta.Je 
Brit ,noiea, e exi~tião algumas reclamaçocs de suL.litos 
britannicos que o respectivo governo julg.tva fundadas e 
apoiava. Nesta~ eircumstanciJs1 entendêrao ambos os go. 
vemos que convinha instituir um exame minucioso soiJre 
todas :~s reclJmações penJentcs .... tal é a convenção. cc
lebr:sda entre o imperio e a Grã-Bretanha nesta carta a 2 
de junho do anno passado .... c a uma commissào mix.ta 
cabe tomar conhecimento das reclamações que se acha: 
rem nas condições seguintes. • · 

Entre outras, Lasta. refe1 ir a 3a conJição c é • ter siJo 
a reclamação aprcsenta.Ja o . apoiaJa pelo governo a que 
pe. tcncer a pane·reclamante e uchar-se pendente. • 

Mas, senhorc~, esta iJéa dG mini~tro des negocios estran
geiros que ~ó devem ser tomadas cm consideração as rc
clam:JçOcs pen·Jcntes v e-se altet·ada em uma nota. do 1° de 
abril do anno p:1ssado do ministro inglez nesta. côrte, que 
deu lhe uma elasticitlade quct não podia passar desaperce
bida pelo gaverno brasileiro; mas que infelizmente nãG fot 
contestada; eis o que diz o ministro cm sua. nota: • O 
abaixo assignado teve a honra de receber do conde de 
C!arcndon, secretario de estado de ,Sua ~L~gestade para 613 
negocias estrangeírog, pelo ultimo paquete d~ março, os 
plenos poderes que a rainha graciosamente houve por L cm 
conl'erir lhe, constituindo c norncando o abaixG assi1;nado 
seu plenipotenciario, afim de nt'gociar um tratado cGm o 
governo imperial do Brastl tendente a pOr para sempre 
um terme a todas as reclamações semelhantes de parte 
a parte que tenháo sobrevindo ou possn.o sobrevir até a 
data da rutificação dessa conven.;ão. • Note-se aqui a elas· 
ticiJade que esta nota dá ás reclamações pendentes. O 
nosso ministro no seu relatorio diz que uma das condiçõeS 
para se1·cm atlendidas as reclamações é o acharem-se pen
dentes: a nota do ministro inglez diz.- reclamações que 
tcnhão sebrevindo ou possão sobrevir até a data da rati
fkaçá'' dcsla ctJnvenção. 

E~ta nota não foi contestada por S. Ex. Estas notas ... 
O Sll. PARAN aos (ministro dos negocios est!'angeiroa) : -

Estas notas são antenores á convenção. 
O SR. DAI'{TAS: -Mas, veja V. Ex., a convenção ainda 

foi além do pedido na nota. O ministro brasileiro resu·in· 
~iu-se unicamente ás reclamações pendtntes; o ministro 
10glez quer que se attendão ás reclamações pendentes e 
áquellas que po~são -vir até a data da ratiticaçáo da con~ 
venção, e a conven~ão diz no art. 3° que todas as recla
mações (sem distingutr-se se são ou não pendentes) serão 
a~resentadas á commissão dentro de um anno, a datar do 
dta de sua primeira reunião, excepto no caso de se allegar 
ra'Zão de demora, d0 maneira quc ainda depoi~5 de ratili • 
cada a convenção, ainda depois de passar o aono, depois 
de reunida a commissão e durante os mesmos trab:llhos 
da commissão, podem ser attcndidas todas as reclamações'·· 
llavidas e por haver : e, dado esse passo, não vejo diante 

. . . 
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Je nós senão i.ún üliysmo,. porque niio temos só rccbma
~ties de loglatcrra, temos t~mbem de 11 r;m~a, de ll!.!sp~
nha, dcPortu~.1l e dos Estu1los-UuidG~, come se· vê do 
mesmo re!ator10 do Sr. ministro dos negocias estrangeiros. 

·StJnhores; triste condição é a do ll:·asil ; c!csdu q uc nas
cemos tra!Jttlbamos para pagar divi,la!'1, .e havemf~S tlc )C'g~r 
:ids ·nossos. vimlliuros uma diviolaenorme. Sim, tt~n·m•ls 
de pagar i~so amargamente; poi·quc nfio somos acautelados 
cm nóssos tratadiJs, c vclit V. ·Ex. que de r<'Ciamaç<1l!s 

. exageradas hão de aparr.cer, não só da parle do gn\·cr~o in· 
glez, como da p:uw uu outl'as uaçõ.:s que t~eu1 dt! <tJU~tar 

·contas cornnosco. . 
l'ermitta ainda V. Ex, que lhe faça algumas rdl··xõ ·'S. 

nesc~jo que \', Ex. me diga como encara essa sociudadt: 
d<! irmlls da caridade'. Se como c<.Jrp.:Jrações de mão mor
ta visto qlle cllas tecm voto c vida contemplativa, c con~· 
p/ão.e possuem cm commum; se como socicda•.les ,.rJ-i.na 
rias· seculares qu~ se dissolvem ad lilntum e r:llet:'lo os seus 
lucros? Desejo que Y. Ex. me explique, perqur. p:trece-nw 
que corre "isto tambem pelo ministerio de V. Ex., que roi 
quc1:n as m:~ndo~ buscar ou cont~<~tar 110r inlel'fnt!dio d.t 
legação. Se constucra -se corp?raçao de mão. morta, _então 
o governo .não deve c?nscnttr que ella estep adLJilll'm~o 
hr;ns ·de· ratz sem auloi'!Saçüo competente, e é nccessano 
tCI' em vista que essa corporação se compõe de 'stran· 
gciras; ·e que sem grandes contestações nã·J poJcráõ os nos· 
sos tiibunaes impor-lhes a lei do eommi:lso. 

Eu cbamo a atten~ão ~o governo para que re~olvn cm 
tem r o está qucstã~. · 

Não du\·ido qüe' ess:~s mulheres possão prestar algum 
serviço nos hospitues de caridade .... ~ltt:nta a f;~lta de l.Jra
~~os e as poucas habilitllÇÕ<.:S que tem a gente do nosso 
paiz para esse serviço. Não duvido i mas, COI'l-li:> mestras dê 
meninas, não as acho habilitadas pára eslabelt:Ccl·cm co\. 
legios, c, pcrmittá V. Ex. que lhe diga, o governo fa1. 
com isso um grande mal ao raiz ; não ha paiz no mun•1o 
que· consinta l(Ue í1·m:'is de caridade estran~eiras cstalli!\C· 
çáo colk•gios, note bem V. Ex., que estabcleção collegws 
de ensino.· 

0-SR.·PRESIDENTE: -Estas rcOcx.úes só t\:rião cabi
llJCnto nà ~iscussão do mini3terio d'l justiça. 

·O Sn. DANTAS: - Perdoe-me V. Ex., cu dou a razão: 
iJ ·porque as irrpãs da carid:.tde são cstr,mgciras,. c é a es~e 
ministerio que r~zem suas reclamações, e é por mtermediO 
ddlc que c lias vicrão c hão de vir. 

0 Sa. SOUZÂ FRANCO: -Apoiado. 
0 SR:. D. i\IANOEL : -Isto é .l.Jem dit~. 
O Sn. DANTAS:- Então en deve1·ia lambem trntar da 

C•lOCOrdata quando) se f:liscutiu O Orçamento do S.r. mi
n:stro da' j ustíça, a pcza.r da nclla nos falia r o relato no dos 
cstnmgeil'os. 

O Su. D. MANOEL : - São reflexões .l.Jem cabidas; não 
.concorJo com ellas, m3s sou justo. 

.O Sn. D.\.NTA.S:- Se o Sr. ministro uos negocies cs· 
t1·ans·eiros, bem como o Sr. ministro dos ncgocios da jLIS· 
tica, fallão em seus respectivos relato rios em fr:1dcs, far
l1lC·ha V; Ex. a honra ae dizer em que ministerio devo 
tratai' dessas corporaÇões. Eu escolhi 0 ministerio. do S1·. 
ministro dos estrangeiros porque são cllas estrangctras. 

o Sn. l~RRP..AZ dú um aparte que n:!o ouvimos. 
UM Sll. SEN,lDOn: - O Sr. ministro da justi\a não 

está na casa. 
O SR. DANTAS :-Direi a V. Ex.. que não reprovo Mm

pletamente os serviços Jas irm:is de caridade, ellas podem 
}lrestar alguns serviços nes hospitaes; mas, mesmo assim, 
tl cu chamo a attenção de V. Ex.., Sr. senador pela pro~ 
vincia do Ceará e digne provedor da Santa Casa, que 
exe1 ce toda a fiscalisação sobre essas fanaticas mulheros, 
sua apt•egoada. caridaíle pó de tornnr-30 cm . r.orseguição 
contra aquelles que não professarem o cath&he~smo. ;, 

Eu li cm uma obra um artigo, e direi em qual, para 
que não se ])ense que é invenção minha; li isso na Ency 
elo pedia de Didot, na palavra-1lospital.-Mr. le l'clcur,que 
era C!l'.pregado ou administrado!' de um do$. hospitaes fran· 

cczes, di~irt o seguinte pou·co mais o? me·nos, eu não posso 
reproduztr ns nli'smas palavras: • Estas mulheres assegu;. 
r:\ o se d.1s boas graças tio conselho Jos hospicios .. para "fa
zerem to1la a especie de tmrotcir·as ; ellas sáo mutto insti. 
bonlinad<~s, n.~a quarcm o!Jcd•Jcr.r senál) ·.i\ sua· superiora! 
como uma tlcp~ndenc1a do seu converilo ·Os doeute·s.que 
ll~es agra•lào são bem tratado•, c é para cllcs que se reser
v.ao os !Jons ~~cados; oquelles,p01·6~1,que n:lo moslrão .sen~ 
111nentos rd1g10sJs ou que não proi<!ssão o culto catbolico 
sno objecto dtlS sr!US o.Jiosede suos perseguiçõcs(risadâs).• 
r: continúa que o bo>pital as tolerava pela barateza dos seus. 
serviços,p,irque não havia qu~nl'os !izesse por menos; cllas 
~c contenta vão com 12 ou 16 francos por mez e menos· foi 
necessario, poi>, que nos hospitaes sep!lzcssem liscaes' que 
e~utcLtssem. os e.x.ce.~sos d,, fan:1tismo c a.s seducções. áuri· 
cuhtr't's do Jesuttlsmo. Acautele ·se, pots, o:Sr. provedor 
d.1 S:mta C<>sa, uis,o fJrá um serviço á humanidade e.fdci 
de Chrisl•l : - Qui SJ•lirilum Christi non llabet non est ejil{ 
diz o ''posto\o. · · · · ! 

Q1Janto ao ensino, cm pJrie nenhuma do· mttndo·se 
consente. que as irmãs de caridade scjão mestras, ein Por
tug:.l un1carncntc; e to los nós sabemos a rcsistencia:que 
lt!Cm cncontr .do n:iqudlc paiz, qlie, ainda lrorrorisado d!!ssa. 
milícia sau~uinaria que acendia as f,Jgueiras da inquisição 
e trucido~ v a a cons~icncia do gcne_ro hum3no, ni\o ·pÓ de 
enc:.r;~r sem recew o rcstaLelcctmento de corporaçõés 
q•te Mio precursoras de gran les males. As · irmã.s de cari~ 
dade f~~rm~o sempre a vanguarda dos jesuítas. ·· · · ··. · 

A prunctra qu;didacle que deve ter uma mestra é .falla:r 
uem a língua do JWiz, e c lias não estão neste caso. · · • .. · 

Eu latitimo, senhol't•s, que quando se trata de conceder 
licença a uma urasileira para _aurir .o seu collcgio ht.tjfió 
I untos csc•ypulos, t~ntas pesqutzas; mdaga"sécom·que·m 
vive, com quern mora, seu pastiado, seuprcsente:· é:louva;. 
vel isto, t•U O confesso, mas lastimo que sc.faculte O ensino 
de meninas a mulheres de um p:~ssado desconhecido, de 
um presente d•l v idoso, ·e is)o sem o menor exame.: · · 

E•1 di~se que o unico paiz do mundo onde se .. tolera -o 
ensino de irmãs de caridade estrangeiras . era Portugal, 
entretanto· cu .lerei o que disse. um m.inistro portuguéz, na. 
cama~a do~ ~cputado~. Eu leret t'~le.Joroat (1&). . . . · 

O Sr. mm1stro da fazen.Ja contmua fazendo mats alau
mas considet·ações para mostnJr a: inconvcoiencia àe· ~n
trc·gar-se o en,ino do sexo feminino a il'!uãs 'de caridade. 
Quem di?. isto é um ministro de Portugal sendo interpel;.. 
!Jdo na c~mara dos d··Jm!ados: isto é, que acl1a~a .gran~e 
· mconvemente em ']Ue ellas fusscm mestras: optmao que 
voga em toda a parte de mundo. · . · 

0 SR. SouzA. FRANCO: -V. Ex.. ha de saber que muita 
gente que mandou para esses co!leg•os suas filhas ;_as tem 
rctiradCJ. · · 

O Sn. DANTAS :-São mulheres fanaticas, o .fariatismti 
provém sempre da ignorancia ou da velhacaria, estão:sém
pre nos cantos da casa a fazer cruzes com.· relações pouco 
seguras com um àirecto.r espiritual; Taes ·m11lheres assim 
nào podem dar uma. boa cdul!açào. 

.O Sn. FERnAz : -Eu não posso dize(:).ssirn, .. soí:i,:tcs .. 
temunha do contrario. . · · · · · · ·· . 

0 SR. VISCONDE DE ALDUQUERQUE ·: __: Eut:Ímb.cm.'. 
O Sn. CA.NSANSÃO DE Snmrnu dá um aparte que~·nlto 

ouvimos. ·:· , , .. -:-~ .~·:.: ·: :· 

O Sn. DANT As:..:... Pois então, mcu.s caros serilü:>l:es~ .. ·~.u 
não improviso, emitto o que li, o que ouço e o que p'enso·; 
todavia lhes recommendo que leião a monita sedl'eta ilos 
jesuíta~, onde encontraráõ que um dos meios que ·se· re
commenda para lhes abrir o imperio dO mundo é'o captar 
a benevolencia dos grandes. Fação lá o que quizerem ; 
eu certamente não mandaria minhas 'filhas· para ilm colle~ 
gio para serem educadas par mulheres q~e. não. conhe,ço~ .. 

0 SR. FEl\REIRA PENNA. :-Apoiado1 nem eu •. 
O SR. DANTAS :-Senhores; a admissãe destes .colle

gios de irmã~ ~e caridade ainda 'trouxerão outro mal ~ci 
paiz. As .l.Jras1letras para serem mestras estudavão até hoje 
a gr.Jmmatica, geograph!a, a:ith~cti~a; hist~ria; e.em· ver· 
da de a esperança ao magtsteno as tnsttgava a mstru1rem-sc; 
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l10je já se observa um esmorecimento, uma intlill'erent;a O SR. D.\NT.\S ·-Pois V. Ex., tão instruido, tão Iittc .. 
para se instruirem, f>Orque veem toda a protecção ás irm~s rato, n:io sube que o po,lor civil podo receber ou deixar 
de caridade e para cllas um futuro de desprezo. de receber al~um pon~o de disciplina que se opponha 

!>assarei agora a outro objecto. aos interesses da soc~edade, o que c~rtumentc nada tem 
Sr: presidente, depois de tratar das irmãs de cariclatle, com o dugma 1 

passarei ás concordatas, de que falia o Sr. ministt'O dos O Sn. D. MANOEL: - Disr-ipÚoa geral não é o mesmo ""'o 
estrangeiros no sea relatorio; mas permitta-me V. Ex. que o dogma, tem m!lita dill't!rcoça! 
que lhe falle acerca das concessões de dispensas (eit:~s · 
pela Santa. Sé para que os nossos bispes possáo tt<~' maiot .o Sn. DA NTA.S :- Certamente, mas _h a pontos de disci~ 
numero de faculdades a respeito dos casamentos mixtes. phna gend tão ligados ao dogma que tll'i\o clelle a mesma 
E' necessario demorar-me muito para prol'urar no rel<~to natureza dogmatica, por excmi'lo, a instituição daEuclw
ri.o ele V. • Ex. o numero d. as faculdades )_l:lra casos de l'istia por J.:sus Chrísto é ,.Jogmatica i ahi temos, pois, que . 

. aquelle qu·~ CI ê n1·stc du~ma h a dt! necessariamente crer 
d1spensas a casamentos m1xtos que se conceJêráo aos · 1 1v 

nossos-bispos ; parece me que trezentos c tantos. n.,s cercmontas 0 'servac as por J~:sus Christo na institui
~:'lo deste sacramento; ahi temo~, pois, a Jithur5ia dos sa-

0 SR. CANSANSAO PE SINmnu': - 365 I crarnentos send.J oL,jt:clo de discil'lina geral, por conse-
0 SR. D,\.NTAS: -36:5. E V. Ex., s1·• ministro, parece quencia dogmatica. Totlavia, ctJnl'cssaudo ao nobre 

que se mostra muito satisfeito, cot1:1o se a nossa diplomacia s1!nador que assim dc:ve ser, não deixarei de lcmurar-
tivesse ganho muito. O que ganha o imperio 'em cnnceJer- lhe que muitos pontos de disciplina geral não são rccc. 
lhe a Santa Sé· maior ou menor numero de cas·1s? Porven· l•idu~ por muitas igrejas. Em Roma a lithurgia é a gregoria
turaestá rcsol vida a questão? estilo removidos os embaraços nJ, em l\lilá•l é a amurozin·1, e temos a lith urgia gre"a que 
que podem vir á colonis:~ção em um imperio vasto que aindJ é seguida ent1·c os catholicos de Inglaterra. Ahi Lc, 
tem de receber povos de todas as crenças ? Senhol'cs, a mos, pois, que mesmo em disciplina geral ha n:1s diversas 
questão e. as nossas 11i!lkulda~es não esta vão 00 pl"qucno i~; (:jas rnuita. diverg~·ncia. Tod~via confess.o .llu.e o p~dcr 
numero de dispensas concedid.1s aos nossos !Jispos, porque CiVIl nada tem com Is~o, mas sun com a d1sciplma externa 
estes, esgotado o numero, nunca deixaráõ de 0 fazer em n•gnlada .Pel? di'reito canonico e que diz respeito ao tem-

t I · · · d · poral da Ign•Ja. __ ,· casos urgen es por eptc 1ew, e qLte na op1mão os ma1s v 

celebres canonistas o podem faztr por jurisuicçãn ardina· E' necessario que V. Ex., Sr. ministro, compcnctre·s·c da 
ria. Diz o padre Tomassino, 0 mais ceiebre c~nooista da polit:ca sagaz de rloma; se se mostrar muita condescen
França, cujo nome não posso proferir sem profundo rcs dencia e lraquew, então nada conseguiremos i seremos 
peito: • As reservas á Santa Sé acercl de di>pcnsas de con~idtJrados, urn p~vo rude e baruaro, c collocados a par 
casamentos não teem o seu assento nem cm concílios c d~ !lha de S. Dommgos, a quem se negão as cousas mais 
nem em Jilarte alguma do ditei to canonico; forão consultas trmaes. · 
que es uispos faziào á S:mta Sé e que formárão um direito Or·a, V. Ex. não vê essa nota dirigida pelo cardeal Fran-
cost11meiro.: •. Ma~, sPja 0 que fôr, 0 que é verdade é que zoni ao nosso agente em H o ma 1 Sobre o direito que tem a 
as noss:ts dlfficu.ldad,·s n;1o versão acerca do numero maior Santa Sé Je dirigtr a préJica do Evangdho deduz o Sr. car
ou menor de dispens:1s concedidas aos nossos bispos. Jeal ~ue os u:~rlladmhos devem viver no Brasil sem rei· e 

nem roque: desconhece-se o poder supremo dos· monarchas 
A q~estão,,Sr. ministro, est~ em outra cousa. A farça da nos seus estados .e .a fi~calísaçao supre~I_~a que nã? póde ser 

questao cons1ste cm que os b1spos não querem celebrar o coarctada por prlVllegtO algum conced1do por lei ecclcsias-. 
casamento sem q,;c o p 1i,quandodissidente do catholicismo, tica. Jesus Christo disse: • Os reis das n:~ções dominfío 
assigne um termo de juramento em que se obrigue a n:lo sobre cllao, nào aconteeerá 0 mesmo entre vós .• s. Paulo 
educar seus filhos senão na religião cathollca. EstJ disse aos romanos: • Todo 0 homem edá sujeito ns po
é a questão que tem feito o poder temporal propôt· a va- tcstades superiores, porque o príncipe é 0 ministro de 
!idade Jo contrato civil, sem forçar a consciencia religiosa Deus para bem seu .• o concilio tridentino, ria bulia da pn~ 
dos indivíduos e salvas as crenças dog!.Uaticas; esta foi a blic~ç~o so~ P_.wlo HI, diz que foi aos reis a quem Deus 
questão que suscitou-se em Colonia, e todo o munJo sabe confenu pnnc1palmente o poder de conservar os negocios 
como o rei da Prussia protegeu seus suuuitos contra um· do chl'istí:wismo; ua mesma bulia diz o mesmo pap.1 que 
breve do PJpa Pio VIU que prohibia o cosamento entre quer convocar 0 concilio com o benepLcito e vontade 
catbol~cos e protestantes,a menos que o esposo protestante dos príncipes, que os príncipes são os defensores dos 
se obrJgasse por um termo a educar todos os seus filhos na canones c da igreja. Quem tem, pois, 0 direito de de. 
igreja catholica. O rei empregoa medidas de ricror contra o fender a igreja tem 0 direito de inspeccion:u os seus mi·. 
arc.!bispo de Colonia e de Posen, o qual demiltiu·sc. nist1 os e chama-los ao cumprimento dos seus dt!vercs e 

O imperador da Austria. erdenou ao secretario de esta reprimi1· os seus abusos. ToJa religião, pois, que não 
~o- da. có. te de Roma, o cardeal L1mbruschini, que dcsis- reconhece o poder soberano de um estado perd~ toJo o · 
ttsse da execução do breve de 1830; o breve foi retirado elircito á sua protecção. 
e os casamentos mixtos continuár:io a ser feitos sem Entretanto os Srs. carJeaes Franzoni e Antonelli não 
a~11ella lei religiosa que destruía a autoridade paternai e querem que o Imperador do J:lt·asil tenha ao menos o po
a rguafJaáe.cntre os esposos. Eis aqui como se fintlou uma cler di! designar os lagares onde se devem estabelecer as 
questão q.ue não ve·rsava sobre a dispensa, mas sobre a missões. Senhores, a missão apostolica é uma obrigação · 
coacção vwlenta .que pesava sobre os subditos daquelle o apostolo di.sse: • Se prego. o Evangelho é porque Jcsu;. 
estado. Na Ilungrta, em 1840, reclamou-se a liberdade nos Chnsto me Impoz essa· obngação. • « I te et Mcete ·• ; _ 
easa:mentos ·mi~tos e de educar os Hlh')s na relicrill.o do disse Jesus Chri.sto;, elles, pois, é gue devem vir, elles de
par alé a idade de 18 annos. Em 1Si.3, na Prussi5, orde- veráõ ser os pruneH·os a se nos oflereccrem, a nos pedirem 
nou se que nos c:lsamentos mix.tos os filhos serião edu- soccorros para derramarem sobre esses intli,enas a luz do 
cados exclusivamente na I eligião do pai. Na Austria, con· Evangelho. Roma não nos deveria impor condições frivo
cedeu·SC ao pai nos casamentos mix.tos a faculdade de las, que servem apenas de revelar o desf.tvoraveljüizo que 
decidir a religiã~ de seus !ilho~, apcz~r do breve do papa faz do nosso governo e da nação. Na Europa roga-se, pe
de 1830. Um b1spo que _haV!~ ptd:>hcado uma p3storal de-se, Roma emprega todos os.scus esforços para restabe" 
eontra estes casamentos f01 obngado a t.!ar a sua dcm is- Ieee r as sociedades monachaes contra a repugnancia cl0 se-
8ão, como o havia feito arcebispo de Colonia,e recolheu- culo ; na Amcrica ostenta-se todo o poder c orgulho do 
·se a um convento. seculo de Gregorio·vu; colloque-se, pois, o govct·no do 

0 s ·n M 0 J) f Brasil na altura em que estão os governos da Eu1·opa •l 
n. • AXOEL :·- lfpo ez 0 seu Llcver, cum- saiba sustentar as regalias da 0oró.1 brasileira que s:lo as da 

priu os canones da igreja. nação. 
O ~R. D,~NT.AS: -- Rc~p;-ito muito ag nQore scnadur, Senhores, h?je J1ãO ha quem se prcnd.1 com concorda· 

respe1to mUlto as suas opmiõcs.... tas. Se o obJecto é dogmatico nào pódc entrar ctn 
O Sn. D. MANOEL dá um :~parte. trans:~ções ; se o objecto é "-iscirlin:\r, cnt:lo clê a ig,·eja 
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s~us l'~"u'amentos, faça ~u:ts leis de tliscipliua, seja livre n ~o se pótle l10jc ser bom philosopho sere ser eminente
c' indcJ~enucnte: mas a sociedJd.t! civil,,que lambem é li- m ·nte christl!o: aquellc que conspi1·asse contra o christia
vrc e inJcpcndentr, verh.o que por!~ :Ice !L~ r ou não, o que nis :no conspirava contr 1 si mesmo. Uma religião que. nos 
é conu·a ou não o seu lhreiLO puhhco, e Jsto sem depcn· diL • amar aos outros como a nós mesmos, não fa~ais aos 
dcncia de concordatas ou conces,ao de lllgucm. Q•l,,l a outros aquillo que n:lo quereisqu~ se vos faça , essa reli
nação que laz. hnjtl concordatas 1 O im pera.llol' da ~u.s~l'ia Jüo pó.l•~ querer as fogueiras, náo pó de querer os suppli-' 
0 fez; mas V. Ex: sa~c q.ue o Senhor F~·anc1s~o Jose c tm· cios. Qui spiritum christi non haúet non est efus. 
perador da Austrw. e re1 da Lomuardta, ret de Rom.•, é 0 Sn. FONSECA dá um aparte. 

1~apa; se se acha ~m Roma em ~en~pa de. conclave, toma . 
nclle :ísscnto de !arria(' espada a cu1ta; c grão-duque de O Sn. ~A.NT~S:- Pois cu já fallei c )~tl'<t isso? O qllc 
Toscana é rei de Na pules, e duque de Parma e de Pia- icm o chnstwmsmo com toda essa fradana (risadas) com 
cença. 0 Senhor Francisco Jmé póde eoncordar edis- essas irm:ls fie caridade? ' 
concordar qu:tn<~O qu:zer. Todos os negocias da Jt~lia, Hei de fallar contra esses frades C$trangeiros que não 
exceptuando 0 P1emoute,pas~ào na sua po lcrosa chance lia.· ''êm.traLalhar ua vinha do Senhor, e que, batidos e ex-. 
ria. Estaremos nós neste caso? Que car,Jeal teria a co. pclhdos em toda a Europa, querem firmar o seu imperio 
ragcm Je lhe d&rigir uma nota t:l.o olf·~nsiva aos seus di- na America e solapar com suas dsutrinas as liberdades pu
r<'Jtos de soberano? Certamente nenhum. Po•ler-se·ha blicas. E serei cu o unico que reprove taes corporações? 
aÍiecrar a concord;1ta de Po1tu~al proximamente f~ita. Mas Por que for à o e lias cxp•·llidas cle Portugal, dà Hespanha · 
que 0outra cousa poderia fuzcr Portugal acerca de um pa- da França, da Suissa c da Austria? . ' 
dl·o:ulo na Inrlia Inglcza, territor10 qtte lhe niío pertence, ~en~10res, eu n~~ ~allo contra os religiosos do meu.p:.tiz. 
onde lhe ela impossível ~ustentar seus direitos 1 Lu1z XV,quando LOimstado pela Santa Sé para re·tabelecer 

Senhores, eu tenho rigorosa obrigação de defender· quan- o jesuitismo, declarou que só admittia. jesuitas fran. 
to puder os dtreitos d.t sucied<tde brasileira ; se sou ca- cezes ~ot;n superio! na França. Os nossos franciscanos, os 
t!lotico tamhem sou citladão, rcc~nheço a in~e~enrlcncia hene~Ictmos, cmhm ClS fr~dcs Lras.ileiros f Jrão sempre 
da igrrj.1, mas esta indt·pt,ndt:ncta tem seus !mates. , respenadores de n~ssas le~s e ohccllentes ao. monarcha. 

, . . D· .1 C .. 1 ,, Os lrad~s estrangetros cu1dão em desacredttar .perante 
O Sn. E o~SEC A:-· .tnuo a esar 0 que c l:le .... csar e Roma o clero brasileiro, e tudo isso para se tornarem mais 

a Deus o que é de Deus. . . . . ! importantes e neaessal'ios neste pa~z; todos os vapores da 
o Sn; D,\.NTAS :-Mas a humamdade tem mUlto sollndo Eu10pa lcvão uma grossa mala cheia de correspondencia 

por ella querer o que é de Cesa~ ~o que é de Deus •. E~n cont1 a o nosso clere. Po~ di~ersas vezes que o pontifice 
noma por exemplo, não ha d&!Icrença entre o que e de romano tem de dar audiencia a algum brasileiro falia 
Gesar ';e o que é de Deus. sempre da immoralidade do clero do llrasil; é uma injus-

O Sn •. FoNSECA d~ um aparte. !J~a ; o nosso clero em ge:at não tem grande instrucção; 
ma$ fJUe culpa teem ellcs d1sso 1 A cu~pa é de quem os or. 

O Sn. DANTAS: -Senbo~cs, neste mundo C? reconheço de na sem que tenhüo as habilitações uecessarias e do "'O.;. 
uma socied1de sou?ra.na e JJH1cpenden~e e em.mentem~n.te vcrno que lhes não forneec meios de estudare~. 1\ta~ o 
garantidora dos d1rettos t!o hom~m; e :t so.ct.edade 0lVII, que é verdade é que o nosso clero, educado em um paiz 
sociedade a que Jesus ChrJSto se Julg ·U SUJello. Quando de tolerancia lou"e das fnaueiras de Ancona e das mas
:Pilates, inte~·rogando-o, J~:sus ChrMo lhe não respoutleu, mo1 ras de Nupoles~ é em ge~al humano e caritativo, e. não 
Pilatos lhe d1sse: • Na~ s~ues que tenho poder de te m:tndar c:>nsta que no Brasil te&·. h a sido suppliciado algum cleriao 
cruciticar? .' ~esus chmto lhe rt:s~ondeu ; • R~conheço, mas por s(.r chefe de quadrilha. n 
vós não tencts esse poder se d·J eco vos uao losse dado. • A Quanto á mdcpendcncia que se ex.iae de Roma ·a res~ 
igreja é independeole nos seus dogmas, nas ouls crenças; peito dos barbadinhos no Brasil... 

0 

dla tem direito de nwnifestar suas crenças por actos exte- , . _ . 
riores, como toda a sociedade tem direito de estauele~er O Sn. FOl'ISE.c! :-;-~ilo teem t~depenJencxa nenhuma; 
suas leis e seus regulamentos de execução e cooservaçao, O Sn. DANTAS :-Leia o relatono, e verá o que pedem 
que é 0 que se clm~a. disci.pli~a. Mas. na e~ecuçã~ dessas os cardeacs Franzoni e A~tonelli. Sr. mimstr~, este 
leis tem ? ~?der cJ.vll o ~hretto. d~ tmpcd1r aqu1llo que decret~ do gov~rno de 30 de Julho de 1.8·M a rcspet!O dos 
possa preJUdtcar ouwvadtr os dtreitos da nação, ou per- ua1 badmhos é fundado em um decreto da monarclna por
turhar a sociedadl! civil. . lugucza de 22 de abril de 17 52 que deu um re~ulamento 

O nobre senador pelo R1o-Grande do Norte citou o qne estabelecendo a maneira por que devião ser empregados e 
clisse um bispo a Constantino: • Eu governo a igt'eJa c distriuuidos os barLadinhos, e nunca a côrte de Roma des
vós 0 1mperio •• l\las não se encarrt'gr:m t!e citar ares- pulou esse direito á cor(ta portuguez:t, porque não póde 
post 1 de Constantino • Sim, vós sois l.Jispo do interior e haver lei canonica que possa dar privilegias contra os reis 
eu sondo exterior. • que, segunde o conçilw tridentino, teem dileito de impe, 

, a .1 rar em seus domínios. · 
O Sn. D. 1\L\.NOEL:- E uma tpnue rt•sposta. Temos outra lei. O :~lvarâ de 29 de abril de 1.791 no 

,r O Sn. DANTAS: -O que é verdade é que n6s primei· tempo do Sr. D. José Joaquim nes:a cidade, o qt~.al~an-
ros seculos da igreja suas leis c seus regulamentos não dou que os barLadiohos estivessem sujeitos aos direitos 
erão publicados sem permis~ão e licença dos imperadores; logo que houvessem de prégar e coufessar fóra dos seus 
por isso nas constituições de Constantino, no c?digo de conventos. Como, pois, senhores, quer-se negar ao gover
Theodozio, na compilação de Justiniano 011 D1ge~to, c no do Brasil um direito que nunca se contesto a aos monar
nas capit~la~es de C.arlos. M:•g~o. encontrão·se to.das.as chas di! Portugal, direitos que.são inhcrcntes ásoLera~ia? 
~~is eccleswsticas rela~tvas a ~~~c.Ipl.ma externa da Igrep. Por.ventura quer~r-se-ha hoJe qu~ vngue~ entre nos as 
liverão sempre os bispos a mtciativa, mas na~a .rassava tloutnnas de Gregono VIJ, que os reis lhe dcvião obedecer 
sem revis.ão e ordem ~xpressa dos im pera~ores ; I~ to ces · tanto no espiritual como no temporal? 
sou Jepo1s que a cadwa 9e S •. ~e~ro fot con.vcrtJda em 0 Sn. D. 1\IANOEL Ja um aparte. 
throtw, e o mundo eatho!Ico diVIdtu se em dmmas mo-
uai·chias. A que rei pertenceria mandar publicar ;,s leis da O Sn. DANTAS: -Vá dando apartes, que eu lhe irei 
i61'eja? .A Homa ficolJ. pertencendo tudo, e cada sob.erano respondendo. . 
com o direito de não aceita~ tuds quJnto possa ollende: o SR. D. 1\IA~OEI, dá um aparte. 
os direitos clc sua soberallla. ,Entretanto, senhores, fot . · . . . 
naqnelles scculos que a i"n·ja conquistc.u meio mtmrlo. O Sn. DA'NTAS.- Sen~Jores, a IgreJa de Roma nunca 

, . ~ . revogou cousa a!guma. Pw VIl declarou cm 1S(}4 a seu 
~ Sn. FoNSECA :-E :unda ha de conquistar a V. Ex. nuncio em Vienna que todas as sentenças e disposições 

(Rt.~ 1das.) pronunciadas pel.os pontifices esta vão eot seu vigor, que sú 
O SR. DANTAS: ._E cu j!J disse alguma cou•a contra o pela gr~nde humilhação em q~e se achava a esposa d.e Je

christianismo? Senhores, n:lô h a neste mundo quem possa sus Chns.to ella era força~a .a I.nterrom,rer o curso de seus 
~nerrear o christianismo; o chrístiniamismo é a civilisH~.ão; justos n~orcs contra os IOJmigos da lé. Sa.bem quaes ·s~o 

.. 
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os justos rigore6? S:lo as orJons para que os t•eis cstrangu- sailcçllo, e foi o piedoso S. I.uiz que o fez. A Austr·ia esta
lem seus sul.lditos, isto é, o S. BJrtholotneu, ·são as cxcom- ltcleu o seu paremi. Hespanha c Portugal o seu placet. 
munhües para.que os subtlitos mncm-se contra seus reis, lks~a sorte licou a igreja de 1\oma em su:a completa inde
isto é, a excomtÍlunhão contra llenriqull IV Ja Allemanha, pcnclcncia para legislar ac~Jrca da disciplina o que quizt•sse1 
l~elirlpe 0 J3cllo c outros. . · c os esLados em sua complera indcpendencia para n:ceLe-

Senhores, cu n:lo tenho outra vista nestas mmhas pa- rem o que lhes conviesse. Hoje ninguem se importa e nem 
Ia.vrus senão que o pot.lm· civil sustente os seus direitos, 4tw se discute se tal disposição canonica era ou nào disci
o monarca brasileiro uão scj11 destituído dos Jireitos ma- plina dos primeiros seêulo3 da iQn:ja, se entrou su nao na 
gestaticos que lhe dá a C•Jnbt-itui,~ào e que lhe l'oruo J:~dos ~ollt~c~ào de Dionizio le Pctil, se é das falsas dt•crcl'aes· de 
par,a garantia. do se~ povo, direitos J~:: que gozarào.se~s lzidoro Me1·c~dor, se indevidam('nte entrou no codigo de 
avos e.que nunca. torão contestados pela. S;wta Se, dt- Gmciano, se o corpl) ~le direito cauon'co de Grt·gorio XI,. 
reitos que elle tem rigoroso dever de tt·ansmittir intac- se os :wcre;ccntamentos de DnniL.cio VIII, dos Ul~rnenli
sos a seus augustos descendentes. Os direitos do monarcha nos e de Joflo XXll :~cllão se ou n:ío purific,ltlos das fals~s 
tão os direitos da nação; clle os tem para Lem <h·lla. deCI'Ciacs de hidoro. Venha o que vier, os estados verão 

o SR. l'O:-iSECA. da um aparte. se l;,odem 0u não aceitar. 
· O s. R. DANTAS:- Senhores, quaes s5o o.s 1ens da i

0
<>rc.· U~t Sn. SENADOll: -V. Ex. appwva a uwdida da In-

glaterra 1 · ja? A igrt>ja é uma sociedade espiritual, os seus uens J 

devem ser CSJJirituacs i quaes são, pois, os Lens da igreja? O Sn. DANTAS: -Era c:'ltiHJlica no tempo de Eduardo I, 
São os sacramentos, ella os póJe negar ou coufcrir ao$ ( Cruzcio se alguns apartes.) 
fieis que os merecerem; mas q'ranto nos 1mB temporacs, 
esses bens de corporações religiosas que dias adquirirão O Sn.. :&IU\SIDENTB;- Altenção I 
pela to!erancia ou muniliceocia düs rd1:, c.)f1il prt~juizo O Sn. DANTAS:- Não estamos ainJa acosllill1arlos. a 
Jos legítimos herdeiros e quaú sempre por meio de std uc- lallar ne>tas cousJs ; aintla pl!sa sobre nossos es;•iritos
'~ões, taes bens não podem deixar d~ ser admini~trados, essa anagogia hcreJitaria da educação fr11dcsca de Por
~o.nscrvados ou substituídos por outros, conforme o julgar tugal. 
couvenieole o ·poder civil: c, se essa:; COI'j)O:'a';ü~s dcs~tJl-
pareccm. ou são supprimid~s, estes !Jens con~ith!rào-sc Hoje, po's, não ha quem questione i m~s nós estamos 
vaceantcs e devem ser incornorados aos proprios n:Jcio- em um caso ex.cepcionario i nós nos constituímos,. ~alli
naes. 1 mos de um goveruo absoluto, e Lemos nec~~si<.ladt! de líar-

~onízat' alguns JlOnt?:s ~o direito C<tnouico com a~ dispo:-
(1/a um aparte;) Sl~Jões da no~sa constiLUlÇàO. · 
O Sa. D,\:NTAS :--Pois i~to é noYo, lhnt.o A3o;l.it.Jli0 di<l O Sn. D. MANOEL: - E' para isso rruc quere~~s con~ 

que a igreja não pó de possuit· l;cns tern poracs senão com cordata. ·~ 
}•·crmiss:iO dos imperadores. Os reis de Portugal sempre se 
julgárão com direito de supreml inspccçiio c dtJ rltspór O Sn~ DAN,'AS :-E se a cut·ia romana a nã·o quizer, 
dos l>ens dos mosteiros; quand'l o papa Clemente V su p- como de f<tClo a r! à o. quer'/ B~1u aviadas estaríão as naç~es 
primiu a ordem dos tempbrios pela Lu !la sacra probaute que para se constttutrem JW<:Cis;;sscm Je conc01·datas: pois 
concilio em 1814, o mesmo papa quiz apossar-se dos bens;· ha quem tenha mais ouio ú discussão e á Jii.JerJade ui irn
nem o rei de Portugal nem o de llesJ•anha o conscntit :to, prensa Jo que toda· aqut:lla fraJal'ia de lloma? Se Lemos 
c D. S.mcho II, nas ~uas contcstaçlies com a S;wta Sé ~o- uireito de o fazer·, Ltçamos. A consideração deviJa ao ehef'e 
hre o~ Lens ccclesi:tstico~ dos quacs clle pot!ia d isj•ór, rc- 1la i?rcja.. aconselha que com ella nos entendamos; mas 
solveu a qu.~stão com estas du:1s palavras, que: <.hrigiu á nã•J hquc 1sso dep%<lente dl! umu concordata. 
S 1nta Sé: " Disponho dos hcns cce!esia~tícos porque O Sn. D. 1'riANOEL :-Vamos tratan1lo d,slo. 
úch5.o-:e no rncu rdn11. • Pio Y cooccd~u uma LuUa ao 
rl:i de l·'ran1.:a, pcrmittindo-Jhe <di·~nar bens da 1gt'1ja até u O _Sa. DANTAS :-Acho melhor que vamos legislando; 
eoncwTencià de 1.50,000 cscud0s, com a condição de os cm- que Isso nada tem com os fundamentos da religião c~tho-

lica. Jll·eg:Jr na guerra coalra os hcrcticos c dt! ex.Lcl'mina-los. O 
ehanccllcr Miguel Je l'Ilopital se oppoz.: 1P, porque os O SR. D. MANOI.iL dá um aparte. • 
llcm tcmporaes das ig:,·ejas não est:lo à dt:posição dos p:tpJs; O SR. DANTAS: -0 que é ser catholico, sem ser christão. t~.-
20, por causa dJ condição feroz. ' 

C1ncluo pedindo aos Srs. ministros que n:io se pr.:ndão O Sn. FONSECA dá um aparte. 
1 

comconcorJatas, c que vamos extremando aquillo que é O Sn. DANl'AS: - Qu3ndo o nobre scn:l.dor fJUar diaa 
tcmpora_[ c e~piritu:d. Se espera~10~ por co!lcordatus cnt.ão isso. A igl'c·ja é independ~nte, pó de cstJbekcer seus dog
o d::seuvol;tm~nlo .d? nosso dtrelto. puLltco constltllCIO· mas, suas crenç~s,_ póde legislar como toda a sociedade 
ua! cs.tará <1 chspo~tçao c vontade de c:trdcaes c sacros 1 acerca do> seus mcws de conse1·v;,cão c cx.ecucão · mas a 
colll'gws, etc., etc. · ., snci~dad_e civil, (JUt'tamuem .é inJcpcnd~nte "cm ~irtu~e 

U.il.Su. Sluunon :-E eu Jigo que é uma cousa inuis- da hscalisa~iio suprema, que é omnia v.dere, tem o Jireito 
})cnsan:l hoje: de _em!Jara~m: tudo quanto possa perturbar a ordem na 

. · . . sociedade cm!. · · 
O SR. D,\.Nl'AS :-HoJe não ha qtlem I.Hia conconhtas. 

OS D 
~ 1 . p . _ 

1 
? O Sn. D. BfAJS"OEL : - hto necessita de <~lguma e~pli· 

!l. . "A:NOEL:- ot:s nao ll. caçao mais. 

o SR' DAXTAS:....,.. s.mhores, essas lutas que ti verão lu. o Sll. DANTAS: -Deixe, que cu a dou. 
ç,ar nos sucul )S da m~i:l i(üde com a SantaS~ não podem 
ltCI,Íe rcappat3ccr i antigamente as Lullas cnu·avão nos cs. O Sn. D. MANOEL: -Desenvolva melhor essa thcse. 
t:ldOs por todo~s as portas das cidades, os bispos as pu- O Su. l'RESIDENTE :- ALtenção! 
blicavf.t.o sem intervenção dos reis, c dahi as lutas que 
uesharmonisavào os reis com os prelado:> e os prelados 0 Su. FONSECA: -Quer a religião só no pensamento 
com os reis. Tudo isto acha-se hoje prevt'nido. Não h ou v c e no coração. 
cstadll onde pesasse mais a ambição de Roma do que sobre O Sn. DA.NTAS' -Eu ~igo que ~ igreja tim~ ,o direito 
a Inglaterra; a Inglaterra era utn fc;:udo tia córte de Roma, de estabelecer por suas lcts a maneira de mamfestar, de 
os reis vião-se atropellados,' elles ja não podiao respon~er executar e de. conservar as suas crenças ; é o exerci cio de 
Jlelas regalias da igt·eja de seus estados, pelas direitos so- um direito que nenhum poder, sem vielencia, o p6de iiri · 
heranos, pela tranquillidade publica e pda protecção de~ pedir; mas é nesse exercício que a sociedade civil deve 
,·ida. a seus su!Jditos. Fei EJuardo I, no scculo XIII, que velar para que não hàjão abusos i por exemplo, a igreja 
1)romulgou os estatutos ]Jrmlmmire, que 8C não puulicasse quer ministros, o impc:rante não 11óde embaraçar o eJwrcl
em Inglaterl'a lei ccclcsiastica sem ol duro Jo rei. A França cio da ordem, mas o imperante pede dizer: • Eu não quero 
seguiu o exemplo e cstaLclcccu a sua pt·imeira pragmatica o meu imperio só composto de r•aurcs; isso pert~r-

"" 
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l1a a ordem eivil; Ln!'tão l3ntn!l, • A igreja quer lt'mp!M; I) . principi•> tÍir('(:to de cducaç:io ~cgUido por ella~. 
o ÍlllJ!Crantc us nrto pOJe proluLir, lUas púJe cohiuir. o QU:••nto ao uw.tl10do, ui\o sei qu 1! t:sl<~Lch cimeuto de ensino 
seu t~x.cesso e accumulaçao de grandes patrinwuio~. Os lwJa ent•c 110s tao <~perf•·iço<~do tJur. !a:j;.j neHa parte im· 
fieis lfliCrem or';ll', n:w póde CILJUJrdça·los no ex.t:rcicio pc!CCavcl: .etu•yu:~n~o, po1 é111 , ;10 priocipw directo de edu
dt;sse Jin~iw, mns pode prohib r que os actvs da igr1~.ia c··ç~o, u. ~.IVci·~~:~Jc.·.t• dcpcudc1.á d_o _modo 1.or t]Uc se énc<tra 
saiuo o:! ig!'1ja, q~e se armem pulpitos no meio Je runs, enl!e no~ a educaçao do sexo lcu.tnmo. . . 
qui:! as 1greps e~LeJ:Io :.bel't~s de noite, que se perlurbt! .l~onct:l,o, p·~1· cx.empl.o, Sr. prt:srdente, que 0 pai de fJ.-
ort•pouso com to4ucs de sino, ele., etc. rn_i!l~ que dl!~tluar· sua hllia para a gran.lc soci<tbde potisa. 

Nao p ·~somais contiuuar; C(Ut:lll rue quizcr combater ex.rgir que Jl.tl'a a t:du~açáo delta concorTa a cultura de 
~ao _uoe ~e dcclam:u;ões; rno,tre us rr1eus erros c recu- t Jdu~ o~ dut.:s c quaiiJ..tJcs que alimcnt:lo a vida social 
Lerei as liÇOi.!E, se do coutrar i o l'Oi' convco:.:ido. t'[l:ll:. us l11;ú~s de d..tnsa, a music:~, 0 desenho, a mytho~ 

O Sn. CAN.SANS.'to DE SINB1BU':- Sr. president~, logl.t .e ~ hucr<•tu_r·a !ll<;>dcrna t.los romances st>j:!o cundi
pedi a palavra p:u a faze1· ligeiràs olJservações acerca do çõcs .1_1111. 1 ~J~l:ns~vcls pa~a educaç:io duquella. ()Ue ·deve 
orçamento do mini~tt•rio de estrangeiros. Mas, antes de di· uru. Jw ~J~~~ 0 . c~J~auto dos _salões; conc~uo. que !l<Juclles 
rig_ir-me para e~te ponto, V. Ex. me permittirlt r.1ue não que olh.nc.m p.tra a cducaçao do sexo iemmioo S(JL este 
dl:JXe ~~~m re~posta <~lgumas <hs oLserva•;ões que aca!Jao P·Hito · dt: Vlst..~ não poder áõ lica1·. muito satisl'eitos com a 
de ~cr feitas pdo nobr<! senador pela província. das Ala· <rue s~ rect be nas c .. sas dirigidas por aqucllas irmã~.' . · 
gô.ts llCcrca das irmas de curidadc e dos padres lazaristas, 1\lr.s outrCJs qu~ enc.trarcut as cousas sou aspceto di,·cr
acerca dos quaes S. Ex. 1ne t'crmittirá que lhe dig;t que foi so, ou qu~ errteudt-reui, comprchendendo Leu1 o uJUJira
soLreiiJaneira injusto. Limitarei, porém, minhas ouser· vcl 0 l;l'cvnlc~te destino do sexo l't•uiifllno <Juo a melhor 
v~çlks a(}. ponto que me par~ce digno de contestação. l'du.c ... <JàO .~era aq.•lel.h.t tJ~e t!ver po1· lim

1 
formar vcrda·

Swto pro I unu;uncnte tf:r occas1:io dt: estar nesta p;,rle ern deu ~s 01 :\ 1~ dt: _li.tnHiw, lllS!Jil'ar nu cora~; à o e nà intelli· 
di v<:rgcncia com o noure senadvr·, nào so pelo re~peito que get~Cla. d.1s mt:muas o sentimento e o conhcciri:u!óto· da 
lhe cunsag1·o e pela circu mstuncia de pertencermos á 1 eh151ao." 
mesma província, mas ainda pelas relações de amizade O Sn. D.l\IANOEL :-Apoiado, isto é 0 essencial. 
(rue rnantewos. O gR CA - · · 

~ · ~SANSAo DE SINiliBo':- ... o amor do Lrahà-
Tcndo estado na admini~tra•(:iO da província da Bahia, lh~, os d.:v~:rcs do seu St'XO, eru uma prdavra, torll) quanto 

?Ode ha diversos Cbl.JUI'fecÍmcntos fjl:lt!S:IO dirigidos peJas fo1 tcnc~cntc a Uesenvoivcre forn.wr .a praticadas virtudes 
1rm:ls dt: carid;,Jt>, ~cndo do mtu dever observar a mar- clot~t!~LI.c.,::;.' t>~~~s, S1·, pre~idcnte, n:lo sei om.lc podeJ:Ít~ 
cha desses. cstabel•·cimelltos, c tendo tido por muita vez achar cr~Li,<! nos CblabclccwH:nlo de tduca~:to que toais 
.oecasíao de 0~ vêr de perto e enu·ar na apreciaçao l!it! suas po~sa s:ttlstazc-lí>S do que esses que sào reuidos pelas irmàs 
Vantagens C)U ÍncuovcnienleS, caue·me O prazer de alhlll· d~ Cal'l?.lc!C. (Apoiadus.) 0 

., . . _ 

~ar a0 scnHdo qui! fiquei l'<.lzendo t.lellcs o JUÍzo o mais . Eu d1~se, Sr; prcsitlen~e, que, nos exames que fiz e i~~ 
tavoravd. Ora, bcndo ••súm, como puderei deixar J~as~ar lorrrwçlits que po: dever do meu cargo e~tava obrl"ado a 
:<~m co~testaçao <•lgumas proposições que act!rca dessas tomar· para _aprecrar· o .)ncrecimento dos cstauclecit~t:utos 
Jlgnas fllllitS de .s. Vlceutc Je I> .. ulo acaua ue aventurar que '!:.. lL]I!a ~áo regulos pelíiS il'lllàS dt: caridadt" era 
o meu honr·adu amigo, ~enador comigo pela província ~~~a.~n~u.c c lll.co~~r.adicto o _juizo f;tvorave! que as i~e~so:u; 
das Alagó..ts! . ~clls<~t.ts tldlcs f.tzi:l~; cu tive 111.0 a oct.:aswo asa·~a para 

81·. pn·sitlentP, eu disse qne diversos estabelecimentos te~te~nunhar por nnm mt'smo o amor que as !ilhas de 
eotao na BahL1 iJ c<~rr;o J.,s ll'màs Je caridade; f'SScs são S. Viccnl~ de P.tulo sauem inspinu· nas meninas conliadas 
ü c_ollegio dll Santi~o~imo Coruçào de Jesus, o collt!gio dos a sen5 cuidados. 
AnJos e a Casa da Providcnc:a ; i~noi'O se ainda contiuúa . Na oc~asitio <',rn que ttlna pnpulaça dcsenfrcad:r, .excita
" cargo ddias a Santa Casà cla Miscricordia. O p1·imciro 9a por cuusasdlver$as, mas Lúdas criminosas e rcprova
dts~cs l!~taudecimcutos é o nsylo das orphàs desvaliflas ; il~ts, s~ lançava c~ntra os ~staudecitncntos pios t.lirigido:; 
t1o S~:"guudo rcctLem et.lucaçao as lilh:ts cuios pais con n~ cntlll<ll. da Balua pelas trmãs de carit.latle, a pretcx.to ílc 
corrcnl .com um razoavel pagamento para suas élespezas; ~wga 1· <~!lron.L~s qut", segundo all(uem, por amor Jdlas 
no Le_rcclf'o süo educadas as maninas pourt'S, que sem esse ttnhno Sido fc~t:ts a rc~o.lludas da M1s',.ricurdia po1· Úlclll~ 
~I'OVHI.:nte ('(;:curso lic:.~rià~ na mais Cl'assa ignoraocia e pela uros da rcspeCLi~a ~UIOinlstraçào, :1 U<~hia LOu!l. prestncio'u 
Íf)rça de neccstnJarle cahi1 iào na wiseria ou na prostitui\.!io. a par da selv:1J~ma dc:;ses cbtontt::~dus; não · sómente a 

No collegio !!!e Nossa Seobo1·a dos An1og sào educadas geral rep:ovaçào dos lwmens ue bem contr3 os u'clos JWr 
a~ llllms das t'amilias UJais alJastadus e respeitaveis da Ba· dia prauca··los contra essas mulheres iu.:mies cómo ·o 
hia. Ti.v~ mui~a ~ez oc~asiao de praticar CGIIll esses chefe~ amo~ c Jedicaçrw que POI' dias mailifestárã.o ;s mis~ras 
de ~amill<l, asslsll quas1 sempre aos examrs e festas esco· meninas que !!~tavão soL sr:.u amparo e. protecção. 
last1cas, ouvi a· OJlliiÍào dos homens cariuosos e sensato. Agarradas c•Jm ~lias e t.:hurando com c lias, entdtráo p,e~ 
()~e a.•iministrào o patrirnonio e dirigem a parte econo· las 1,1ortas de palac.10, sem que a violcncia da catJaiha dc
llllca d~sses cstaLt:let.:iineotos pios ; e com o testemunho senh·eada conscguisll~ separa-las de suas protectoras. Era 
de twdos afian~o a(:) senado que uanca ouvi senão louvores ur quarlrd' v~rtÜUeirarnente tocante. E, dizei-ro."e, se:· 
ao procet.limenlO das irmãs de CaiÍuaJe, a SUa moralidade, l'l IOI'eS, JlO la lS~O ser assim, podi:lO CSSilS jO~'t!DS creaturas 
ao wlo e mcansavd Cbl'orço com que se empre"avào no mostrar· tanta coragc.m e resignação,compartilhauJo·n sorte 
dc~empenl.lo dt! sua piedosa missáo. 

0 
. daqucllas q~e náo e1·:to sua~ màis, se t'SSus pelo zelo c pelo 

.~ SI:! as~1m não fu~st•, st:nhores, como e porque. as fa. am?r n:w u vessem conquistado sol!r~ citas o titulo Ui! 
m1has abastadas thtqudla província, com meio~ de pode· m:'us 1 (.Apoiado.v.) · . . · · 
rem dnr a suas lilhas.'uma eJucaçfio que fosse considt!ra· Sr. J)J'Csidente, 1':.<1\:lrl i agora acerca dos patlrcs lazaris· 
~a~ melhor, teri:to preferido eiJtrega las ao cuidado dao tas,. c~m os quacs tarubc~1 se. occup.ou: o nobre scnádor. 
lrmas d~ caridade~ (tlpoiatlos.) So~be o senado o que fazem O ensino ~o c~c/'o .no sem mano arclllep1ii00l)al da. llahia é 
l:lssas VIrtuosas ruulht:res 1 Com a boura d..t contribuição , dado qu~Sl Pl'I.YÔ.otttvamente por es~cs· religiosos, a qucm 
das pensionistas abastadas, com o prod ucto do trab::t· por . equivoco u de propos1to se tcrn dado o 110!111! do 
lho das proprias educand:1s, fazem um fuuuo com que ali Je.suttas. Pt~ra t1rovar a elficacia de&He ensino é o zelo com 
mentào e educáo as meninas pobres que pot· suas coodi qu.c 0.s liluos rle S. Vicente de Po~ulo deserupenhão urn dos 
Ções de"f..tmilia c pela exiguitlad.c de meios dos outros e's- pnrtcipaes deveres da ordein.t'undadora mio.cntitlirci a 
tabelecimentos pio~ licariao sem ed11caçào! pam'esse llm miub~ opiniào, vou procurar u1n tebtem~allo cettamente 
aod:1.o de casa t:IU l.lasa inddgand•J qt·.wes se a chão nesst• 0 m:us competente c valioso. . · ·. . : · · ··· · 
cas<'>. E, pergunto cu, pó de-se julgarinutil um dessa erdcm~ q senado s~~e ~.uem é. o arcebispO. d~ Ui.thia ; .. ,pois 
(,J poiudos.) · · ·m ~~.~a v~z .O.u~1 Hssc er~~:dtt? e venerando prelado mostrar 
.. Eu. nào d~vido que o ~ethodo do e~sino d,1d~ pcb~ o 01anJe tiClltlmcn~~ cltl.JuLil,o tlll que se achava possuiJo, 
u.m:is Je ~artdatlc l!ossa ~oll_rt;r ulguma. obJecção; nau du contcm!'lan.J,J o cflell_o heuclu:o qtw jlt come~ava a lo~r~r 
V1uo <l uc ulgum pai di! lauul1a !lossa hcar JetiCOutcntc comp"Lt dh\:ac1a c boa dil'tcl~:lo Ju cn~iuo Jo bCU scminario. 
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'Com·dícito·, $Ci1hf1rcs, n~o ha qucmllcsconhcça a <liffcrcn- Sr. pre~i~enlc, em virtuP,e t!a lei n .. Gt.~ t!e 22 (te agosta 
·ça que se começa a n(llar no uovo clero educado e dou. ; de 185'1 lo1 o nosso corpo diplomattco ·reformado; para 
'trinado sob os auspícios daquclle virtuoso e dignissitno · execuçi'io dessa lei fo1·ão cxpe.Jidos os decretos ns. 94G 
'Prelado. 'Queira o céo conservar-lhe ainJa utna longa exis- ; 9-H e !'1154 .• os ~lous primeiro:; de 20 de março e o ultiín~ 
·tenoia para completar a ~ua grande .• oura da reforma do ! de 6 de abril toJos de 1852. Pelo primeiro Gl~:u·se ao corpc}. 
nosso clero. dipl.,matico a organisJçào mais desenvolvida, mas segnndo 

Se são culpados ott criminosos· aquelles que teem con- . os limites traçad~ na lei; pelo se~undufoi determin<ldo 0 · 
corrido .para a v ioda ou intro1lucção dos padt·cs lazaristas, numero e ca~cgoria das miss-ões diplumaticas; ~elo tér. 
{lU qúero, .Sr. presidente', denunciar-me ao sen:1do, porque ~ cciro regularã~·se as despezi.l~ da .representaçàt) uu !:\l'ati; 
.tambem directamente concorri para isso, fazendo, quando · Gcat;üo aos agentes dessas missCh!s, segunJo o estado dos
presidente da Bahia, um c0ntral0' com o geral da ordem · paizcs em que forão creadns. · 
a!im de virem ao scrvi,to da miss.ão naq:uclla província ai· . :Por virtude dessa orglnisaçuo ficou e~se corpo com
guns desses :;accrJot~s .. Chcgí11·ão já depoi:! de minh_a ?U· 'p~s~o do seg.u_inte pessoal:. 7 enviados extr:wnli.narios, ··~ 
scnci:i daquclla <•clmwtslraç:io ; ln:JS· cu estou bem mlor- . mmtstros residentes, 12 encarregados clte nrgocxos, 7 se
n1ado pelas noticias· que tenho ~ ncnltum ot.tro sentimento ; cretarios e 15 addidos; senJo Lau1bem tle 25 o numero· d<J 
me assiste senão o de regozijo pelos bons result:tdos que da 'mcmiJI'OS do corpo consular. 
missucs se yão colhcnw. Nos legares e-m q;uc ell.as se tcem . . Co•opara.ndl> esse pessoal com o act~almente existen" 
aherto o povo tem corritl01 em mu~:~"' avido de ouvir ns i ter nota: se a seguinte di_lfcrença? ha para mais 2 mif'loi.;~ 
santas palavras tl.o Evangelh? ;. mu1Los ca?~mentos c. bap- tros rcsldoen.tes, 1 secretariO, 4 adtlH~os e. 2. COf11Su1es; ·e h.a 
tisa(]OS se lCClll feJt?, prOID?Vtdds .pelt 5-- ellcllOS> da miSSãO. :rara meDOS 3.e~rrcgados d•C Uef?yOCI~ ;: IS lO é, não porqu-e 
. Senhores, as m1s•ões entre nos devem-se tÜ'· nar mais :tossem suppr1m1àosr rr•as porql:}e 2 agtmtes degsa ca1egorh 
"Cneralisadase frequentes até por princípios de economia; : passárão á ca-tcg~ria ioorn,edtata.tamente sur)erior. Desse 
~ntendo .que por meio- deltas poderi::tmos· sem grantle dis- :quadro comparauvo resu-lta uma cou-sa, c é que de 1 s:52' 
pendi? prever ~o reparo das nossas igrej_as, que se achão • até a~ora não te.m sirJo ::nuite notavel o acereseimo do J,)'es
em rumas c CUJOS reparos pcsfio exclusivamente sobre o , soal no co·Y.po dtplemattco. 
estado. Em outros tempos·, quando o paiz et·a mais pobre : Se, poré.m, esse é o facto quanto· ao pessoal, a n1-esma 
e tiwnos povoado, levanta vão se igt ejas, c são quasi as ·pequena d1tfercn~a não se observ;J qu.anto a despeza, an ~ 
unic3s _que temos·; na~a custúr:!o a~ th~som·o: e por quem . tes, ~o mo pretendo demons~ra1·, ver a o sena.tlo que essa 
erão fe1tas? Pelos partrculares. I· aço ~usllça ao nosso povo; • tem xdo sempre em progrcsw;o au·~mento, sendo q,ue ao 
J}ão é elle hoje menos religil~so; o q'uc falta é q;ue ellc te- :som ma pediria para o co-rrente ex,~rcicio que começou 
11ha a erença de q:u.c o o bulo que presta para construcção . no 1° deste mez e <' cabará cm. 30 de ju·nho d!e 1860,. ·FlO'IS 

ou reedific;.~r.ão dos tetnplos é, como era ent~o,. só nppli- este é- o orçamento que ora dtsctJ:timos, eq.tiivalc quasi ao 
cado e cem o m:~ior z:elo e leal. Jade· ao oujecto para que é dobro da somma ped.it.la para essa <f.espeza no aono em 
dado. O que falta é que o ministro sacerdo-te sai~a por seu ; que já ~·unccion.;.tva eumplcto· o no-vo qua !1 o da nossa di~ 
exemplo c por sua pa-lavra desper~ar esse scntunen·to no , plon~acra. . . . · 
eoraçào do 1~ovo. ! A ~e-.mm~ votada pel_o corpo lcg:sb:Ivo p1ra despeza.s 

O F V,· . p 1_ :do mmtsterJO dos negoC'10s esLrangt.:tros no anno iinafl!-
SR· 'ERRAZ. :-. CJa o. que nconteceu cm ern-amvuco. ce". d • gr·3 185' fo" de I''. oooa . d" 'I. "d ·. I . · _ . 110 CJ o a "'·l O~·v: ~·r IStrruui a.pca 

O SR. C,\!\5 .\~SAO DE SlNI:\!·BU':- Tem razão o no· ;maneira seguinte: para. secretaria de est.1do 4·0:011 1 ~; 
1re senador; vepmos o que acon~cceu em• P'ernam,I.Ju<i:o, :legação e ~.mn.sulados 400:00Da, despezas e~traordin-ams 
em pouco tempo·, cm u.rn sertão ando?' · no ex.terwr 75: 000$·, _di_t~s no interior 20:000$r pa.ra. cm-

O SR. FEURAZ.:- Em Pap:~caça. : preg:1dos em d;espomb-thdade 5::000~. 
. . ~ · · , . , . Veja agora o sena lo o r.e.Jido do ~.:orrentc anuo: p;~tra 

O SR~ C.-\.NSA:N&AO· D~ ~lNI11t:.nu :-Sun, senhor r cm 'a secrc.turia de estado 154.·:993 ~088. 
Papacaça a yoz de um rellgLOso tez erguer um convento, . . . 
onile a pobreza acha hoje um asylo e os fieis os soccorros , O Sn.. PARANIIOS: - No pedtt.lo fetto 'não se conté-m 
d~ igreja. E, note ~ais ~ s~I1at!o, 0 .b~n~fi~io feito· por esse ·essa somma para as de~pezas da secretaria. .· 
d~goo s~ccrdote nao fot s.omente o esptrrtua\; na povoa- : O Sn. CANSANSÃO DE SI.Nil\f:B.U' :-Esteja 011 não com~ 
~ao hav!a falt~ de ng.ua p~tavel,, porq.ue a corrente passa· ; prehendida, édespeza que tem de ser feita, a ment~$ ~u..e 
va em dx~taneta;. tl!e connd~u .os h<tlitlan~es, m~tteu ~ãos :a rcfvrma da secretaria não scj.a appro·vacl!a, e .por isso. 
á·o9ra, e ce;>nse~utu o que;I(JUelles ~ão p·mma possxvel : c?m razão a cQotemplo logo. A dlfiereoça entre esse .pc
sem grandes o_I.JJ.as _de arte,. xotrod.uziu agua no povoado . dtdo c a somma votada no orçamento de· 1853 a 1854·. 
eom gt·ande saLI~iaçao do3moracl:ores. ;.com que. comparo este, é· de 1.1A:992~88. . . :. ~ 

/ O SR. D. l'rfANOEL: -E não havemos de ter condesccn· ; . O pedtd? para a legação e consulados é de 5S'.f3:73)~55k,. 
àencia com elles! ; xsto é, ~a1s .d•o que aq~elle 1.36:730~55~ : p:Jra d~spc.za&, 

o Sn CAN&ANSÃO DE ~lrmrnlll'' ·-E ã Gl . 'd . ;:ext:·aor~ll);ar~as no exten?r 135::000~, mars 60:0ova; dlla~ 
• . • .· • .. ' .'.' •• • 

11 n.o ·.uvx 0 qli<e 1nornter10r IJO:OOOIJ:, mats 20:0ooa; paraempr.egado.s em. 
entre estes c outros mr.ssronanos algum ha;a que abuse ... :disponibilidade 7:.59~~999. · . · 

0 Sll:, D. MANOEL :-~stá claro. ; 0 Slt. VI-SCpNDE D1E AL.aU{}UERQ'UE:-Sem eomprehen.-
0 SR. C,\tNSANSÃO I> E SINnmu': -:-... mas o· governo ; der os aposentados. . . · 

que}steja vigilante, que tome prudencia 1)a~a previnir ou O Sn. GAN·SANS10 D-E SIXUfB.o'; ....;. Diz muito bem 
pumr os abusos. ; . ~V. EI., sem comprehender os aposent;ados, 110rque es-

0 Sn. DAN11A s.:.,...rrleu earo senhor, a Suissa e a Belgica :ses pas~ão pata as despczas do ministerio da f;~zcnda ; e. é-
que lhe respondã(). . · . por isso· qu.e nessa verba h a entre o pcdiu'O _ para o cor. 
o ·sn: CANSA.NSXo DE SlNI!unu' :-E' possível que nos ! rente anne e o ;otado.~~o or~.amento qu.e to ':lei p,m·? ter:

lo"are$ eomo esses que acaba iile dcsianar o nobre senador . mo de comparaçao a dderen~a para menos! dt~ercn~a ap
o.ri'de á Úistenda de s-eitas e religião diversas erêa 0 senti~ paPentc, porque naquelle tempo ?ão b..avxa a!nda r e for.~ 
mento (le anta"onismo e ta~nbem o espirrlo de proselitismo. :ma dos, a som ma de 2: ·1231}333. 1 o tal do pedr~o p~ra O: 
possão haver g de facto se tecm dado successos dcsa"rada' : anno c~m·ente 8.H:323~6I~4. 
veis, q.J.!.e alé·col:qpromettem a ordem puulica; mas tebnha 0 O Sn. PAR,\.NJIOS.:- V. Ex. nil.o attcnde q,ue os e~.o
nob-. e sellador por ce1~1p q!le esses factos são totilos da ordem 'Iumen tos actu:).es passão a fazer parle das renQas clo the;.. 
eivil, e que, se ndles figurão principios religiosos, não s:lo : souro. · 
mais do que.~ capa sob que acruellcs se occu-ltão para po· O Sn. CANSA.Ns;\o Dli1 SINIIUim': -.t\,inqa illlbtr;~l)iow.o. 
deretn ·penetrar com mais força no espírito e na con~ :do meu calculo esses emolumentos, que S. Ex. no seu 
scicncia dos ~ovos. Esper:o q·uc o senad.o desculpará a di~ t· relatorio co.t;nputa cm 30.:000~, ainda ass. im '1-.. diJl'cr.ença. 
gressão que h~, e passarei a tratar das observações que ·entre o ped,tdo e o orçamento votado de 1.853. a 1854 ~de-
lenho a fuzcr no orçam.cuto que se discute. . ; 304:322~64'1. · · 
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·(),·a, se allcntlcrmos que as dc~pezas que hão de ser fei- para c~m outro, maximep:tt]'!cllc3 estatlos cujos,sollcranoo 
tas uo tx.wior são calculaths pdo ministerio· ao cambio são urudos 1101' lat;os Je !anui ta. . · · : 
de)7, .e que t:sse .se ach;t hoje termo médio a .25, o que Pela lcitu.ra, porém, dorelatono oe S. E~. c na parte 
augmenta dt: qaast1.0 6 /o.o valor d.t ·somma pedrda, pólle· em que cxplic.1 a razão por ([Ue elevou ·a· catrgoria 'd'c 
stJ dizer com segurança que as (lcspezas .com o ministerio . certas missões,, pareceu-me qu.~ o nobre Sr. mini~tro db~ 
de.c~tnmgciros, que no anno ~e 1X53 a.1.854 erlio, como já negocies cstran~eiros entende que essa elevação tamuem 
Jisst>, de 540:001$, na actualtdade são do dobro, e isto, póde ter por funda111ento a recompensa de serviços· ou. o 
scnhoi'Cs, quando, como acabei dtJ mostrar, o quadro do me rito dos cricarregados de~sa missão. · · . '· 
11,·ssoaL na .nossa diploma~ ia se .conset·va no mesmo .Pé; ou Senhores, cu não duvido do t'Oerecimcnlo, antes o· te~ 
cem muito pequena dillerença de sua primttiva orga- nho por incontestavcl, tlaquelles dt! nossos fll.nccioaarios
nisaçàa. . do corpo diplomatico que mercci:lo a honra de Mv.a. 

Para que se possa apreciar a tendencia tlo minislct·io a promoçã.o; mas cor11esto a exactitl1o do flrÍilcipio qttc
augt·nenlür as sua? respect\vas despe~as, o senado me per- se quer introtlllzir·. Se esse principio fo•se vertladei,·~. 
mitlrá que menc10ne aqtu as q11anllas votadas para des· e sendo, comG é Je esperar, que na carrcit'il diplom:u ica 
pcza J.o nunisterio, cujo orl(a•uento ora discuttmos, to- se distingà() muitos tle nossos ugentes, como poderia o 
mando p:tra termo de partida. o anno de 1.853 a 1.85.~,' governo imperial recompensa· los quanJo as missões crea" 
quando já se achava organisado o corpo diplomatico. das estivessem já ele v aJas ás ultittt:iS catrgonas superio• 

A despeza daqllelle pr·imeiro anno é já conhecida; res? Seria mister crear nova~, e eRt:lo poti<!r-se~I~ia. dizer 
ri(.) anno de 185~ a 1855 foi de 5.\.9:945~08!:!, e de 1.855 a que em pe!uGo tempo nossa diplon1acia est:t v a uerramad.t 
1856. foi. de 612:753at~21 ; a ue 185G a 1.857 foi de por todas as córtes do mun,lo. · · · . 
588:020$087, e a d~ 1857 a 1.858 foi de M0:73GU733; final- · Isso não 6 possi vel. Quando um funccionari() cntrega~se 
nalmente a do anno financeiro 11ltimo fui a votada de a uma carreira que é definida, qae ten1 limites marcados 
659:520~086, para preench.imenta da qual foi ainda pre- em lei, deve logo contar com os Jogares creados nessa 
ciso abrir , um ct•edito sup1~l~mentar na importancía de gerarcbia, e não exigir do gov~rno que se esteja alterand() 
203:658U5'~7, somma que, uruda á vaLada, completa a de ou modilicamlo cm proveito seu, mas com emuaraços fll-
863:178S633, isto é, mais que a do anno anterior· turos no destino que terão aq11clles qlle postcriormentu 
2t2:4..H$900. O pedido deste anno, sendo como já disse não poderem com vantagem do serviço contiDIHr ua mcs· 
dt:: 88.\.:323$6!~1, é supt!rior á tl~speza ft:ita no antecedente ma carreira. 
Je 21:14.5$008, ou a do orça meu to votado pelo corpo le-. s~nhores, poder-se·lta dizer que a elevação da categoria 
gislativa para o a.nno findo cm 22.\.:S03g555. da nossJ leg:tçào cm Vienn:t f.Ji feita sómen:e pot· ser 

Censideranào em detalhe 0 or.;amento que &e discute, : aquella uma córte de Eunilia? filas já o era no rein,1do di) 
tenho ai11da de observar 0 pedido que taz S; Ex. para. des- ex-imperado,·, e pela organisação que se. deu :10 corpo di
Jlezas extraordinarias no interior. Para ess,l verba pede plomatico em 1852 vejo que só lhe deráo, um enviado de, 
S. Ex. 50:0008 ; é de notar que para a. mesma. foi sempre q.a classe. Poder-se-hia dizer que foi pelo princípio . de, 
votada nos orçamentos anteriores a som ma de 30:000$; e cortezia ou rcciprociJ:ld.e,porter a eórte de Yienna j11nto á 
<JUal era sua applicaç:io? s. Ex. é q11em no-lo diz na expo nossa. um ministro de terctJira categoria; mas, se essa. foi a 
~IÇ<iO dt.! motivos com que justiliceu 0 petli<io do credito razão, a elevação da nossa devia ser logo e immcdiata ao 
supplernentar aberta en1 fevereiro do corrente anno. , acto daqucll<~ côrte; mas eu vejo. que já era o $r. SJnnew-

Por ahi ficamos sahend.o a,ue essa se)mma era exclusiva:- lheiter ministro resitlente J.o Brusil qttando o. digno S1·. 
Lisbo:1 nosso agente eJR Vienna era aind..1 encarrt!gado'<l~ 

mente despendida em grati~cação aos empregados da se- neaocios. · . · 
ci'etaria pela quebra que soíflêrão em. seus vencimentos 0 mesmo posso dizer da nossa legar.iio em s. Peterdbur~ 
com a. suppressào dos emolumentos de passa porre, e era: go, cuja curte, tendo semj'lrc mostradÓ a n~aiur elcf~renéia 
tambem ga~ta com o e:!.:pedienLe. Ora, tendo sido melhora- para. com a. nossa, teve por muito tempo um simples 
d:~ coin a reforma a condição djquelles empregados, pare- enearregaJ.o de negocies nosso. Dese>java saber se. já foi 
et! que devia cessar a razão do pedido; mas não é assim, 'd 1 J s · n· · · · L • prov1 a Jl egaçã.o a uect~ e ma marca, p~o.v1melit~, 
e ant~s pe o contrarwem vez d_e se restabelecer .o pedido· que me pat·ece escusado, ma:ume em attcnçáo as nossas 
antenor pede-se agora líO:OOO~, 1sto é 20:000$ mats de q11e actuaes circumslancias !inancei1·as. · .. · 
~ntes. · • Vi que. S. Ex. proveu ha pouco ten1po o cons.ulado (le: 

O SR. PARANHoS dá um. aparte. Berlim. Peço a S.· E~. que me diga qual a razão que j u~·. 
O SR. CANS:ANSAO DE SI:-111\Inu;:- V:. Ex. quer sem du- · tificl o restauelccimento des'e conslllatlo geral. fio is é 

vidá referir-se á fronteira do Oyapock; mas para os tra-. justamente quando se a~gmenta a c:l.lcgoria da nossl Je~, 
Lalhos do• reconhecimento dessas fronteiras ahi está a som- gação no reino da _Prussra, <l~~nclo temos CJ'eadJ consa
ma. d.e 1.30:000$ pedida para despezas extraordinarias no lados em todas as clllades manttmas .da Confederação, q.u(} 
extenor.. se julga mais indíspensavel o consu[ade ·de Berlim?. . . , 

A' · · d 1 d á Quando não tinham os os agent.:s que ho.1e temos. lia· 
· · VIsta, po1s, o que ten 10 exposto, esej ra que o no- quelle paiz, havia alli um consuleeral, 0 St·. hão Diu!!:() 

Lre mini~tro nos mostra·sse qual a razão do progressivo v v 

augmeoto de despezas no s~u ministerio, quando, como· Sturz, que, a(lezar de tudo quanto se tem dito, nos prestoll·. 
tenho mostrado, pequena tem .sido a alteração para màis . bons serviços; c a. prüposito (lirei que foi pouco. gencro
no peliSoal do corpo diplomatico. samente recompensado, rois teve uma mesquinh:t apo-

sentadoria; mas, eenJo elle aposentad > e tcntlo·se .creatll) 
Eu prevejo que S. Ex.. justifi~>ará esse accrescimo de tantos outros consules, para qut! prover o consulado d·e 

dcspeza_s · pda maior elevação dtl a1gllmas Ctltcgorias e Berlim'! E p:~ra q11e fim? Será p1ra dcsenvol vimento do cvm~· 
nova creação de agentes ~onsulares. mereio, Sl!rá para se occupar Jos negocias da colonisação ! . 
. M~s, pergunto a S. Ex. se é quan.lo as rendas publicas Sr. presidente, sou amigo J.o censul nom!!atl.o, tctiho~o: 

dunmueoo, quando os recursos do· tlteso,Ho se apurão como um homem litteralo, como um poeta de n1e.rcci ~ 
qu~ndo pelas n\e~mas re!açltcs o conm1er·cio se contrabl."; mento, mas oão ct:eio que, tcntlo se. cm vistas proteger 'ó-3, 
~e c esta a. oceas1ão mats asada I~lra se elevar a categoria~ interesses· do commercio ou tia coloni~aç~to,. fosse essa a 
de uma miSSãa e aug01entar-.sc o pessoal do corpo con· pessoa mais propria para J.esempenlw essa co~lt?iss:lo., 
sul ar ·t Senhores, é tempo de que o governo tome a serto certos 

'fr~tando de elevação das categorias, tomarei a liberdade ramos de serviço, e llul dellcs é. certamente o·tt·~ colo
de dtzer que me parece que S. E~; o s,., minisLr·o <kcs- nisação. 
trangeiros qtter agora introduzir um pl'incipio novo,quanto, E' preciso que as pessoas q'tc vão á · E11ropa persuadir• 
ao medo· de regular os deveres dos agentes diplomaticos. aos filhos daquelte paiz que de: vem emigrar pat\l f) .nosso· 
Pelo que sabia; estava na crença dcl que a catcg'oria das· ·não viio pregat· c:wgeraçOt!S; o :lo contem'tonltos tl01: rartos, 
~cgações, ~ra alé aqui !egulatd~ por do11s principios: pela n:1o fação poesia de um:.~ matel'ia cm .. ai mesrna ardtt1 o 
·~nportaneta. dos negoc10s conhados nos agentes ·diplom:l prosaica, paraque·os europeu$ engodados· com. es~t·s·con·· 
ucos c pells regras de cortczi.'l e civilidade de um.gevctno LO$! vinJo na espcran•;a ll~ ii JlOS imagintr-ios1 , r:á!l os 
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:tcltando na realitlatlt~ c :mtrs rncnntr~nclo ;~q rliflieuld~dt>s 
· sí:ri;.s, que ~:·to sc•mp1·e a con,ql"quencia rl 1 c·migr<tçún,. 
· náa amaldiçoem o nome hmsi]{'irf'l; e nem pelas narrnç<ie,; 
triste~ que mand:lo f.tçfin crt•:w na Eurnp: P~se sentimento 
dll an,tipathia com que sempre trmos lut::d l, 

E' 'preci~o que quem IM encanrgach) de colonis:.~çilo 
ff!nha coFJhc•cimento ~h ,fla pratiea ~=f,.. nos~o• campns, 
que ·p.ossa fallar a vercl;,rlt! :to~ colonM, dizendo-lhes que 
·neste pai?. um homem J;,J>orio:io e in.Jnslrio~o pbde sem 
rluvida em poucO tempo ganh:tr um:t pMiç:ioe gozar de 

'nrrin.vith que no seu paiz natural lhe serft ddlicíl ohter em 
JonliÍI,(ls a nuns; mas que é preciso que um I !Ornem seja 
trnlnalhadç,r perseverante c morigerado, conforme as pri-
v:iç:le da· viela ~ocial. · 
. 'Tratarei agora de uma nORJt>aç~o f,!ita· pelo nobre Sr. 
·mini~ti'O de cstr<mgeiro~,que está fóra <1.1~ condÍtiõt·s lrgars. 
S. Ex. nomeou em dia~ do me1. passado para sccret:mo fJ 1 
nossa legac;:lCJ cm llerlim um a1ldido que u:io tr~m o tempo 
marcado no 1egulamcnto. Y. E:-:. me pt•l'lllillirá, Sr. presi
dente, que leia a di~po~içãp ric~se rf'gulamcnlo; é 1•lle o de 
n. !HO de 20 de m:~r~o de 1852, c diz no arr. 4°: " Os s(•cre · 
ta rios de Jc·gaçi'w serão tirados dentre o.; addid11s de 1a 
da~se·que tiverem servidf.l por eqprtçe de cirJiis annc•ts. • 

A pe$W3 de que trnto é o addido Americtt de Castl·o, 
cuj~:~ matricula extrahida dos documentos :tppPnsos ao re
l:ltorio é a seguinte ;-am:muensc ela SCCI'f•taria ~[o imperio 
(não sei a que proposito vem na matricula da secretaria 
clt~ estrangeiros essa círcumstancia, mas nào me occuparei 
(léll<l); cl1to m sr.crctaria dt.: estrangciros em 'i l Je outu
J,,ro ele 1.853; :tddido de 1a classe na Prus~ia em 19 de 
;tgosto de 1857. E' clum, portanto, e ineontesl.avel que, 
:i vista da disposiçiío ;teima cit:tda e Jos asscntos que veuho 
oe referir, esse audido não podia ser nomeado secretario 
antps de 19 de agosto rlesre anno. · 

Além de Íl'l'egularidade ha ainda uma injustiça feita a 
muitos adcJidos de 1 a cl~sse <(ue não só CNnt:Jo maior nu
mero de annos de servu;o com , se achào em legações 
~ujos ~erviços diio prefcrencia. Lendo os assentos desses em
pregados, eu vejo : 

José 1\larques de Souza Li~ho:'l, promovido a addido de 
1a classe. em 2 de ai.JJ·i! de 1 ,51, tendo já set·vi,lo na 
legação rie JJondres. · · 

.lo~é Pereira de Andrade .Tunior, que me dizem sr.r dt: 
muito merecimento, .foi nomrado praticante da sect e ta ria 
,fe estrangeiros em MI de dezembro de 11ik2, Ull1nnuense 
cl.t mes'rna em 22 de julho ele 1846, nwndado eomo ama
nucnsc para a· Gr!'i Bretanha em 1 ~ de mai'ço de 1853 ; 
:apen:~s em 17 de tlutul,ro do anno pass:tdo foi promovido 
a :tc!clido de 1a clusse na me~ma lo;:açao. 

João Duartn ·da l'onte RiLeiro, nomeado ad~ido ele 1a 
classe em 25 de 'fevE"rdro de 1il51, e serve n·a America, 
cuja exercício dá pref-:rencia. z. :A. Bar Los' da Jil v a, 
élddido de 1a cla•se rbde 26 Je w:nc;o de i852. · 

Virgílio Augt1sto R.Leiro ~!e f.a,valho, um Londres, 
de$de 4 de noven.bro de 1852. Vtileneuve ttmuem em 
1ontlrrs, ·desde 7 de dezen1bro de 18õ5; e lin<~l1uen1e 
.Eduardo Callado, que ta miJem serve em Lond1 es clttid.: 
31 de dezembro de 185.'í. · 

Veja S. Ex. quantos moços for:lo preteridos; vrja rle 
que sentimcnlos se clc:ixari:io ellcs possuir quando se vis
sem assim preteridos. Será esse o meio tle C• c~t· nolH·.:s es
tímulos no coração dos jovens funccion~rios? Peço ainJa 
licença) c aqui porei termo ~s minhas observações sobt·e 
() orçamento, para t1·atar .de um ponto que el'.llcnJe tum
bem com o ministerio da marinha. 

S. Ex. o Sr. minibtro dos negocios estrangeii'Os acuha 
de f,azer uma bell<t acquisiç:lo para o corpo diplomatico 
JJOmeilnrlo para audidu á legaçào em Londi'CS ao ex te
Jtenlf.l d:t nossa étrmada João Arthut' Je Souza Go• rea. 
Esse mo~\fl, que foi eJucaJo na marinha franceza, onde 
s~ distinguiu a ponto Je ser. condeeoraJ0, fa1·á s~·m du
vtda novas provas do mcrcctmento na nova carreira <Juc 
escolheu, servindo ao pai;~ no corpo diplomatico: 

Consta-me, porém, que ao passo que ~e aprovcJtavr.io os 
serviços desse jovcn danJo -lhe iugresso na carreira di· 
plumatica o obr·i'gavão a fazer n•nunc1a ,lo posto que tinha 
11a armada. Nào sei se c~Lou Leu: informaJo. J=c~o u 
V. Ex. 'I ue me csclaret;a • . , 

Senhores,. eu snppnnlw C'fllC n:io havia incompatí!'.íÍi~· 
t•lade nessas carreira~, e Janto mais quando, se me naCJ lallta 
a memoria, tt-nllq l~miH·ança de que na lt•i dP. P' onwt;ao 
dos officíaes d..t :Jrma<l:t, apresent:.ufa pot· S. Ex. o actual 
St·. miníslt·o dos negocws rsLran~eiros, huvia. u!ÍJa díspo~i
t(fiO f<Jztmdo contar como serviços pnru a JH'omoçao os· 
qua fo.;sem prestallos nu carreir:t diploma fica. . . ., 

Em todo caso, porém, qnan.lo (•s,;a inéompatíhilicl:~de 
exista, deve ser em lórma de·um Jiliucipío COIUillUtn· e' tos
tensivo· a todos .que se acharem nessa Íd~nlica cin:umstan. 
cia; mas o facto é que se exig; u d1!sse ollieial a dt•m\s;ào do 
posto para·servit• na· c.1rreira diplomili.Íea, quando outws 
ha que nella servem consP.rv;mdo o po>ltl qui! na armada 
t~en1. Isso.é ·que parece digno de reparo, ·po1· se1· contJ'u•. 
no aos pl'lllcipios de verduJeira ju~tiça disldl>uili va. . 

Quizera n:lo Jallar dos negocio~ do IUtt da Pl'itLa, hr.m 
que ~iga com o mais vivo inleresse a m1.1r·eha dellcs, de-· 
pois que me coube desempenhar umu missão em uma· de· 
s uus republicas. 

~t!St>jo, pMétn, não causar ao govrrno do meu paiz o 
mais le.ve emu~raço en1 r~l11çào Ú polith:a que elie pensa. 
ser ma1s acert;,_da em segu1r. · · ·: 

Eu nào prewe que me dtga qual é o estado de no~sas-re- · 
lações com os governo~ duquellas republicas. O addia.:. · 
mento dos tratados de U de dezemhre de '1857 e de 2 t·le · 
janeir0 do corrente ass{ts explic:t (11 esti.ldo dcssus relaçõe-1. 
Nossa politica com refcre11cia ityuelles paizes é a ve1 da
deira semelhança da têa de Penelope. Ach:ano·nt>s quasi 
pelo lado de nossas relações no me; mo pé ~nr que esta v a· 
mos. antes de nossa in.tet·vençán no Hio da. Pr .. ta. Del'lo10 
profundamente este Jac:o, e depl<ÍIO confessanJo que da 
parte daquel!es paízes ainda nae pudemos const·gu1r que 
be rcndctise a devida justiça :lOb seutimeutos ,de l>tmevo
lencía Je que Lemos e~LaJu senrpre possui,tos para com 
ell~s. . . . . 
~enho uma opin;ão, uma opiniao muito antiga, c;rue .a 

mUlt?s parec.erá erronea, mas du ver~adc tla q•1ai nun~a 
perdt a conVIcçao. Entendo, S1·. pteSHJt·nte, que o mon-. 
mento das coutias no Rio da Prata cm rolaçrw ao iml'erio 
é ainda o e!Teito Je um in,pulso mal dado que Liverão os 
nosRos ncgocios naquella 1 c publica em tempos já rt:mores •. 

Estou ainda persuadido de que, se a nossa inLervençáo 
activa nos negocíos do Rio da Pu.lla não li v esse si <lo t:lo tar
dia; se Pila se houvesse realíza,lo t(li •• udl~ o E~Latlo Orien
tal, em Jogar de um rrroríbundu ou lf'~a~i um cada ver conio. 
o encontrámos no anno de ·18!)1 ~ esta v a ainda forte pdo 
valor daquelles que forúo ceil"üdos pda longa guer1·a que 
suster,tou, quando seus campos rt'gorgit11v:lo de gados, e a 
emig•·ação e:;trangeira 1~a1·a alii couc<Hria eru bus~.:a d~ seus 
fertcis let renos ; se o tivessem os tomado n~:;se tempe,. 
quMdo tinha ainda tanto elemento de vida e de orgamsa
~áe ; se a nossa intervenção ti v esse sido .feita por . nós e 
só mente por nós para nos d..tr Jogar a collocar na totluencia 
daquelle governo os homens cUJi.lS sympathias erão Delssas, 
tanlo em um come> cm ouu·o lado do R.io Ja Pmta, quem 
sabe se a situaçao para elle e para nós não seria diversa. 
Náo condemuo o acto politico de 1851, antes sempre o 
applaud1 muito; m.1s ach11 que Mo til ámos Jelie as conse· 
q uencias le~itimas q11e deli e devíamos esperar. . 

St!nhores, é uma triste fatalidade que nunca nos pudes· 
semos entender com os lwtut'ns sincl!ros e patriotàs. da!; 
repuulicas uu P1·ata; que nuuca os pudessernos persuad1r 
de c;1uc a politica, a verdaclt:ira politica deste im{lerie> eu1 
reh1~ão úquellas republiclls, era concorrer p.ua que elias 
se organis11ssem Je tal l'órmaque tomassem Lases uo.syste· 
UJa representa ti vo,excluinclo o regimen d.1s caudilhos,bases 
~ofid~s e segurils,quc, servindo de garantia a liberdade DO 

tolerwr, pudessem olferece !:ts tanJ~Jn d·e paz e de rela
ções Lenevolas pJra com o tstaJo, seu p1·oxirno des.ote
l'essado visinho. · 

Só o tempo poderá reparar a !'alta do passado. 
. Entretunto tcu!Jo um pedido a fazer ao !;Overne irnpe

rwl. 
Attenda o governo para os aeontecimentos que se pre· 

p:trao no Rio da Prata; não intervenha nelles, se julgar 
que não deve intervir; mas prcparc·sc, empregt:te a sua 
influencia. para IJUC em serviço da humanidade, em Jw~ 
tucua3ell1 a nob~a civilisaç.ão, cm honra deote paü qu~ 
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tem :1 g\ori.1 de nào ter visto depois que se ncha rf'gnlar- illusli·ada do mun•lo, a· Fro;mt::l, d:tr se :ios mais t;~ste~:~ 
mente 'con~tiLuido ui a nch:allo o solo da p:~t1·ia com ó sangue espectaculos?! Até se Yiu ,;t·sta nação, a primcir·a ·dd 
1Je unJa só victim:~ J·IOI' runtivns de dissidencia politica, faça mundo em i:lustra~:'lo, Hc., .unia mulher nú:t sobl·e o :r li.;, r 
0 ~CJvemo ilnperiàl tudo quànto' estiver a seu alcanc.~ para c o povo inculcimtlo quH a :.dor..tva .com o titulo d~ deusa 
qu<! em nenhuma .da~ rl'publicas Ju P1·aw se noprncluzão da .rdzào! ! ... Eis o rt·sult:ulo da tlou1rina que J•ar·tcé se-
mais as 6Cenas trieteõ c desastrosas que se praucárào no gutr o meu nolíre ami~o. (Ri.witlas.) . . . : ... 
passo de Quentcm. rarece que ]). us quit. cas1i3ar naquclla nação, a .. uíuili 

o SR. D. nlANOEL:- Aroiadissimo. ii lustrada e :1 ma i~ po~erosa talvez do mundo, .esses des.v~.
ri·JS, a muita soLerLa, a excessiva conliança em sua .iilus-. 

O S;t. f.ANSANSAO DE SINIMnu':-Este é o pedido que: tração e d~senvol~imento da razão, e~oqueccndo-sede 
tenho de fazer a S. Ex. D~us. Quando o lwmem aLandona o archote da fé e quer 
o Sn. D. MÚoEL; -1\luito bem. ent,·~gai'·se ~ó á sua razão, suprondo·a superior á dos 
. . . · ontro~, enche-se de soiJerba~ cabe por t~:l'fa, perde o 
O ~a. F?NSECA :- ~~·. prcstd.ente, mmlo longe eslava 'juizo, e ...... (."lisaúas.) · 

dt) mtm a mtençào de fallar ho,1e ao senado; mas taes . · . . . 
cousas forilo aqui p1ol'cridas pelo meu nobre collega e O SR. 'HSCONDE ~E MAnANGU.U'E: -ApomdJssJmo; .. 

. amigo o uoLre st~narlor pelas Alagóas qne sinto dentro de O Sll. FoNSECA :-Isto que succel-ieu coin os ioelividues 
mirn uma nec~ssidad J irresistivel üe vir á triLuna, n:'te Jõleus·quiz most• ar que pode succe1ler ás naçõts; .e par~ o 
para questionar com o noLre senador: porque não é n.o Jiner n•ais ~a'iente l~z apparccer isto na na!(áO u1;lis ill.us.:: 
~·:nado que deveci.JOS mostrat• a v~:racJdo~dt:: e excdlcnma 111.1. la t.lo muuJo; e talvez náo temos out1a que se tenha 
da rdigiao catholica, apostoliea e romaua, tratar dos ~eus ria do a táo t1 istes espec1ar.ulos: mas· isto silccedeu 
dogmas, da disciplina geral d:.__igreja e d~ neccssi·la~e quando se qui1. mostrar iud•·penrlente de Deus. fazendo .da 
do seu cu !lo externo, da harmoma e rnu~aa wdt~p~nden~Ia sua 1 a1.ão a sua deusa: prttentlcu ai•a3a1·, extinguir ale o 
tle um c de outro podt:!r, do sace1r!oc.10 c do tmp~r.w. ullirun resquidu rla sua anti,.a e verJa·lei1a reli~iao; ~ 
~:lo está elb rcconi.Jecida pela constJiuH,::io como r•:hgtáo para isto até nwdou o nome aus m~zt~s, a·1s dias, quiz eX.· 
do estado 1 O meu nobre amigo e coll<•ga n~o só ofiendeu tinguir o d~·mingo, que se n:to se souLes~e quàl e1 1t ·o dia 
no q~e aqui proferiu a no;sa santa rcligiao, como a ~o;sa do St:nhor, que uclle se 11abalhasse. Mas os Jav•ador~s 
con:mtuiçao, que a reconhece e consJgra como a rehgtào li·anc~:zes Jjd:io que até os bois f1 ancezes reconhcciáo: o 
do estado. O meu unico Jim é prott'star contra o que domingo e nt·ste dia uao querhio t1abalhar. ·. • 
••?uba de ouvir o senado, e que desaeata, olfcnde ardi· O Sn. D. 1\IANOEL:-A loiado Deus os levou.á razão·. 
g1áo do estado. 1 ' . . . 

Quando f<~llava o nobre senador eu me recordava de um . O Sn. FoNSE~A:-:- E' a ti'Ísle e fu~es.ta. consequen-
fact~ da nossa historia parlamentar, Jembr:,tva-me ~e .um CI<l d~stas dout':'.n~~ ~bra~a~<is _rd~s ~~(hv~duos~qu.~ nfío 
j)I'OJCCto ou moç<lo apresentado na assemblea ?onsiJtl~J~lte qu:rcm conh.e.~~!' ~ lraq.ue_z:l; .a •. nns~ll~. da sua .razão, 
pelo nr. Ferrd1·a França, da Ballia, que niTt.!ndJa a rehôráo quando nllo duJ_,tda e escl .. ttcwa,pela le. . .. 
catholica ou que desconheci! sua necessidade entre nós; O SR. B. M.ANOEL:- O sangue corria em.jo!'ros na 
em summa, era uma mo.;ão anl.i·c::ttbolica (de m:d; me não Fr.mça. . . . . 
r~~~rclo), que olfendia a nossa f~, a rehgiao d~ nossos O Sn. FoNSECA:- Eu não quero árgumentar co~ o 
pats. . , . nobre senado1·, ucm o senado é Ioga r para i:;so: S. E:(. 

O nobre VIsconde de Cayru, que entã? estava pres~?te, nrga a intlependcncia do sacerJocia, .rio pndc:r espiritual·;· 
não argumen.tou com o seu collega e armgo, COHlO enlao 0 nt""a á jareia 0 t.lireito de reaular a disciJliina aeral .nega· 
··l1amo b 'd d Jesta el' ,,·•o não· mas 0 ' ::> J :::> 

0 
' 

v ·. u, so r e a. veract a ~ .~1 r I_, " ,' . _ • 
1 

•• ' a necessidade rio culto exterior, ou rlil que este culto 
l~vado por UL~ Im_p~lso ~eiJ~L?so, c.om 0 ~oraça.o c,1, cJ~ ,.Jeve s·.'r regubd0 pelo poder temporal, a quem faz tam; 
~aquella uncçao di ~ma q.ue so o c~o _erww e 05• cr~ lte:s bem pertence L' e regular o exerci.-io dos sacramentos.: so 
conhece'fr!, e da ~nars pro!o!lnd:. .convic_ç~o que re:;ulta do -admille o doum~1; não sei o que o nobre senador entende 
ver?adeiro estu1~ sobre. mate nas ~ehgwsas, levant.~u-se por dogma_: a religitto na cabeça, no coração, c o mah tu-
do s':u assento, foi ao mew da sa~a, aJoelhou -se, e, a~çand? do pertence ao poder temporal. .· 
as maos ao céo, exclamou e ped1u a Deus para que J!lumt· Ora, concebe-se uma doutrina desta natureza?! E .o na
nasse, para que esclarecesse ao seu arr~igo e co!lega. Não bre senarlor m·~de bem as conseq• e 1cias dessa sua dou
posso fazer o mesmo: pa1·a ist? me faltào mut~as cousas trina prégada em um:t cadeira no senado 11.... . : 
qu.e s~rerabundavão no nobre VIscontJ.e de Cayru, u~ dos s dba o pait que o senado bra~ileiro não partilha estes 
pnmeuos litteratos da nossa terra, notavel pt::la sua tllus- senlimeotos. . .. 
tração e religiosiJade. ~'oda~ia, d~qui mesmo eu ~e~o a Não devo prolleguir·, S~. presidente; o meu protesto e~ tá 
De~s que esclareça e IllumiUe ao meu nol.>re colle::>a e feito· e concluo pe•liodo ao noLre senado!' 1~ela provm-
anugo. · cia d

1

o Rio Grande do Norte, que em outra occasi:~o. lez-
0 Sa. D. MANOEL:- Apoi.ldo. me igual pedido, ali~s para o que nào era negocio reli• 

(Úa z . gioso, que, como bom catholico que é, não. se c.squ~ça. 
a guns apartes.) todas as noites de. rezar um Pad1·e Nosso e Ave-Mana, ahm 

O Sn. F.o~sECA:...,.. O nobre senador, faltando contra_a dtl que o nobre senadorpelas Alagóls, nosso ami~o, me-
religi:lo do estado, fallou, repilo, contra a nossa const1- lhore da sua moles tia; é uma verdudeira enf~1'm1Jade a 
tui·;ão. que so!ft·e o noiJrc St!uador pelus AlagóJs. 

0 Sn. DANTAS : -Protesto. 0 Sll. D. MA NOEL: -Aceito o pedido. 
O Sn. FoNSECA:- O nobre senador n:1.tJa provou do O SR FoNSECA: -Eu vou fazer. outro pedi .. lo a.o 'mcs-

que di;se; apenas· apresentou algumas cousas que leu mo nobre senador pelas Alagóls; e para i~ to reli rirei pd
nesses escr iptores-espiritos fortes do seculo pa.1sadu-, no- meiro um caso: Um capu~llinh? o~ reli.:;ioso i~ten.tou 
te-se Lem, do seculo passudo, porque no seculo actual converter, chamar ao gren11o da rgi'P.Ja certo sugerto,,. ?e
niaguem escreve contra a reli3ião ; V. Ex. não ~e cididamente esjHl'ito forte, que lwvia uesrrczado a. rel1g1:~o 
apresenta um livro nwderno com àoutrinas cm contrariO confiando só em sua razão: cansou-se o pt)bre padre, ahas 
â religião· as i léas reJiaiosas estfio na Europa, no mundo, muito i !lustrado, e nada conseguiu; e alinaJ·disse e pediu 
cm leli~ r~acção a fJ.vor" da religião catholica; teem haviJo com muita instancia ao espirito forte que rezasse que
muitas e jrnportant.es conver~õt!~; cl!as. conliou~o e hão tidianamente só uma Ave-Maria, e que, se assim o lizes
fole continuar; hoJ'~ o n10dernrsmo lehzmente e o serre· se, no fim de algum tempo estali..t illuminado ,· ~ . fé 
ligioso; a irreligiostdade pertence ao seculo p:1ssndo, ca· teria descido sobre elle, aLranJando .o sPu coraç;1o, mnda 
hiu no anticJuario·: e que livros, chel'es d'o!Jra, não estão que essa Ave-MarLI fosse .rezada con.' ,nenhum:~ d,evoção: 
apparecendo a favor da religião caLbolica? insto~ muito por este peddo. O espznto forte rcsponde11 

Dessas doutrinas que forão cscriplas no sccttlo passa~o que nfío saLia a Ave-Maria, e que assim não podia ser· 
o que resultou, Sr. presidente'! Nao vimos a nuçao ma1s vir ao religioso, cuja bondade reconhecia c agradecia. 
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:Estou certo que o nobre senador pelas Alagôas ~abe rezar, 
-c que assim me nl10 póc.le dar igual resposta; pe1;o: lhe, 
}lOis, o mf·smo ql!le aqudle religioso peclb~-:Jo espirito .fm'te, 
-c estou certo que se prestará ao meu pedido c que dcHe 
.çolhcrá Lom fl'llcto~ . . . 

ú Sn. D. MANOEL: -Com uma conJiciio, e é que 
'\'. É:t. reze tarn!J(·~n umaAve-Ma1ia para que o pai~ se 
veja livre da olygarchia c o nobr·e. 11oiiuistro de estrangei
ws tamben1 se liberte (!O seu jugo. 

.() Sn. DANT A~ : - Pt•ço apalavra. 
·0. SI\. PRESIDENTE : -Tem a palavra. 

· O SR. ~.ANT,\:S:- S1·. presidente, pedi·· a palavra para 
protestai' COLlra o que ac:.~!Ja ele Jizer o nobre sena·dor. 
Se dle li v esse apanhado as minh:.~s p:.~lavras sem a menor 
prevenção, certamente não se encarrega· i 1 de comb:Jter 
o que eu não di~se. Senhores, e11 sou chd;tão e crl'io 
que o catholicismo é o proprio clnistianismo. O catholi
.cismo foi a que JeSIJS Chris o se refedu quando uii;sc 
que JJaver ia um só rebanho e um g:) pastor. 

0 Sn. FONSECA clil um aparte. 
O SR. DAN!J\.s:- O catholici>mo é o mesmo cht htia

nismo, rodeado de certas instituições eccbiasticas ou ca
QODÍC<IS, para assegurar a sua ver:.ci lade e e~tholicidadc; 
nos mt.ios ad8ptados para se consegui!' esse grande fim e nos 
meios de execução posso approvar· ou não essa ou <Jquella 
instituição. E' .essa a: miuha crença. O catholicisFrJO é o 
mais a migo de. todos os systemas de christiani:-mo, e o 
npis antigo tem sempre cm ~eu favor o caracter da ver 

1
daJe: ... 

O Sn. FONSECA:- Isto de religião é uma caGl~a ..... 
O Sn. D. 1\IANOEL: -E é uma cadêa de ourl9. 

p:liz fa~a o true estão f;~zent·lo to.Ias as nações· cldlisn~ 
das, que vão estabelr:cenJo a l!nha divi,OIÜ entre. o lt~m
por;tl e espidtual c formando o seu di'.' ito ecclesiastico, 
dirdto que Roma nunca disputou a PtJrtug,ll: portanto, 
quem l'a11a nesses abusos é m:ds chrjstão que o nobre se
nador-. Os auusos já levárão mt'io J<llUndo CLitholico, e o cs
pir ilo de Deus que vela sob r? as n.a~õe~ nã:> l.~a d~ pen11itlir 
que a sua grande oura esteJa suJtlla a perllnacu e capri-
chos Jos ].wmens. · · 

O SR. FoNSECA~- Será múilo christão, mas não é ca • 
tl.IO.lico. 

O SR. DANTAS:- Eu não admitto pliilosopho sem ser 
christão; so se o nobre St'nador qner a philosophia esco. 
lastica f1·a~lesca, que prende a.intclligencia, que mio passa 
Je umt ergotagem eslclil. I 

O SR. FoNSEC,~: - Qutm fallou cm frades agora? (Ri· 
sadas.) · . . 

O Sn. DANTAS·-1\Ias fali ou em phi'losophos c pllilosophi~. · 
V. Ex. disse tanta coMsa que eu náo sti que tio tenho a seguir 
na resposta. V. Ex: d!sse que o Sr. Dl'. França nãoqueda 
que na nosw constitui~áo se declarasse que a reli~i·lO c a. 
th o ~ica,a po>tolir a uoma na fosse a reli~ião do est ado,'ao quI! 
s~ oppoz o Sr. visconde de Cayrú. Eu estou persuadiJo qu;: 
o Sr. F1ant,a não queria apenas que se tizesse essa decla
ração 1'111 uma constitui-tão politica, como fa:~em hojé as na
ções qu~ de novo vão se conslituin rio. Uma constiluiçao 
po ili··a nada tem con.1 a consdenda religiosa dos indi. i· 
duos, senão a ga! antir a to.Jns nos seus. dirti:os e Ji!Jer
Ja,Jc da consci~ncia; mas .no nl asil achou-se necessa;io 
essa decla1 ação para que os .inimigos da nossa indepeitden
ci.Je do imperio n~o persuadi•semaos incau os ql!le se ia 
;:tcaLar com a rdi)ão; e por isso em to las ~s proclamaçõr·s· 
·:.~cabava·se sempre: - Viva a inJependcnciJ, viva a· 

O Sn. PUESIDE~TE:- Atteoção! : saula reli~iào e üva o irnpeiU lo r. . -
O Sn. DANTAS :- .... pois eu não quero que o catlJO- · O Sn. FoNSECA dá um a parte. 

Jicismo seja uma cadêa de o aro, e. nem tenha c lu v e de , 0 SR. PRESIDENTE:_ A !tenção! 
0uro e ntm throno de ouro; mas d1ga· me o nobre sena- ! 

r! o r ® que foi que eu ilisse que poJesse oll'ender ao chris- · O SR. DANTA 'i:- O· nob1~e sena1·lor está. persuadido 
l:iauismo ou, ao catholicismó 1 que, se a nossa constitui~áo não ti v esse dt·clararlo que a 

0 Sa. FoNSECA. dá um aparte. religino c~tbolica contit,uava a SI" I' a religião do estado, 
· havtria ~1?je menos catholicos? Essa decl.,raç:i.o podia ser 

O Sn. DA.NTAS :-Qual é o direito canonico da Frnnça? ou náo leiLa; em nadei alterava as noSSJS crenças~ 
E'. a flisdplina dos primt"iros seculos da igreja col'i,Jida 0 SR. FO:SSECA dá. um aparte. 
por Diui~ Je Petit e mat1dada guardar pot· Carlos Ma~oo. 

· g no. ~ntanto segue re!i~i:.\o catholi.;a e é christiaoi;~ilna. O SR. DANTAS :-A constituição da França, da Sar-
Disse o no!Jre senador: "Que desgra'ias não rcca\Jiràosobre denha, dos Estados-Unidos, não o rieclarão? A França ni\Ó 
a, frMça:quando· presc1·eveu a sua relii)iáo?. Pois as na~ões tem religião do estado desiguada na sua constit'uiçã'o?· 
náolet'm, como os indi)Huos, seus momentos <!la r~Lre e Je Entretanto é muito catholica e mantem com auxilios pe
clelirio? 1\l.as é necessario saber q~:~em lhe causou esFa cuniarios os pastores· e o ensino dos outros systernas do 
1e~.re · forào as. ex.igencias. ·ou imprudeocias da curia ro- christianismo, e até a religião judaica, porque assim a· 
ma o a no seu plano de dar caLo dos Ju~reges. França' não se envolve· na questão li c qual· religi:io é. a 

· ve~d~deira; mas protege· as·crenças· dos seus suhd.itos' c 
O SR• .Fo~SEE:A.: - Não ha tal. da moral cbristã, ·unica: que pódé lazer.feli·z e··aperfeiçpar 

.. O ·sn. DANTAS: ~Ouça o nol.lre senador dond·~ vie- a sociedade. Pois os meus constituintes estarao autori-· 
rão o. S. Bartholomeu, os Dragona elos, o incendio: do s:~dos a designar- me ou. a impor urna· religião? O esttid() 
Palatinado, a. earoi6cina. do Vassidor, donde partiu essa não pode dizer a pessoa alguma que siga esta ou aquella 
revogaç~o do edito de Nantes que despovoou a .Ft·ança, religião. · · 
donde veiu essa celebre bulia da Cêa, etc.: eis o que Senhores, os estados hoje protegem: a toda a religião 
exasperou. o povo. francez e o levou a excessos retJrovados cuja moral é a christã; se os homens não se podem unir 
por·1odw~ o mundo •. Um abysmo abre outro al.>ysmo i e sabe pela fé, porque isto é t::m desideratum, ao menos unão: ílC 
o nobre sf'o:tdor o que resultou disso? A morte do me- pela cand~de chri.stã. · 
lhor rei :e foi sol>re o seu.lhronO que veiu rcl>entar a bom-
1a revolucionaria e-a persuasão lirme em que ainda hoje O SR. FoNSECA.- l-E o juramento que V; Ex. prestou 
se acha· o povo francez q~e a raça Capelo nourbon tem aqui? · · 
a bfotssa1 do fanatismo .. e é incapaz de reinar. o Sn. DANTAS :~Que tem o juramento com o que estou 

. Pois. o no!Jre senador está-persuadido qur, s' Henri- dizem.! o? Eu prestei o jurtJmento tle m'lnter a religião ca~ 
que VIU não achasse a Inglaterra predisposta, podia obri- tholica, sou catholico por comicção, e se não o fosse podia 
g;u· a- um povo a mud~r de rehl)ião 1 Um. scculo anJes rrestar esse mesmo juramento sem ollensa das minhas 
Wiclef chamava a atteoçáo dos reis cc9otra os abusos do crenças, porque m.mter não é prGlfessar, é' dar su!Jsi~tcn·, 
citro, e, a ná~ se,r a·p~ot~cção que lhe. ueu. o regente ~e da aos paste~rcs, repárar as igrejas, protege· las, etc;, etc. 
ln9,laLei'!'a,. tcrta ·SI rolo V !Clima das loguell'i.JS. Eu sou mais Aqui nestas cadeiras pode sentar·Se um protestante, c !ta dtJ 
ddeosor do catholicisruo. ~o que· o nobre senador: quem prestar 0 mesmo juramento; touavia t.Icvo diwt·-Jhc que 
falia dos. abuso~ de uma, it1stituit;ão a quer nu is perfeita. a esse juramento nã() somos. obrigatlos senão pelo regt-

0 SR. FcNsEc,~:: -Pois não l (Risadas.) ment(), e niio pela constilui~ão, a qu:J.l só obriga o impc-
raJor a prcsta·lo. · 

O Sn. DANTAS ~-Quando foi que eu nrguc:i a inclc-
pcnt.lencia da igreja? Eu. não procuro muis seu ao que o m•:u O. rei 0:1. Jlclgica é protestante e pcl:l constiluh;uo é o!Jri-
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gfl•lo a ií1:mtcr .~ rcll;,l~o catholica i, c.ha out1·os exemplos, 
J>orque, t;omo J<l dJ,;sc, manter não_ c crer •. 

o mesmo) Sr. 1~ secretario partHpou que os ·S: S. sena
dores marquez de. Cth.ias e vis~onde de- Sapút:ahy na& 
comparedào por JUcommodados:-'fjcou o -senado. ii1 .. · 0 SR. FONSECA Já um aparte. 

O SR •. FRI!SIDE:ITE:- Attençãoi 
0 5,R. FONSECA dú nm aparte. 
O Slt. DAN. TAS·: -l\!antcr não é prol'~.:ssar. 

/ 0 Sll. FONSECA:- Por certo. 

O Sn. D,'_:-iT .AS:-:- Eu sou de opinião de que o chef,! 
da nação f'Odt.~ sPgufl' qualquer systema religioso ; mas é 
O:urigauo a 11Jantcr o Ju estado. 

O Su. FONSECA da um aparte. 
O Sn. lÚNTAS:- Onde está isso? 
O Su. Fo:N.st;cA.:- No regimento da casa. 

-O SR •. lhNTAS :-Pois o regimento niio é consti
tui,;:io como ciJadfto lH:i Je det'ender os rli,·eitos do es
t~do, ··e como catbolico, quando necessario fo1· bti Jc 
JcfenJer a mirJhll reH~iao. ' 

O Sn. FONSECA:- E~ timo muito~ 

tei1·aJo. · · · 

O SR. PRESIDENTE: -Segue· se a. apresentaÇão de ·prcr.' 
jectos de ld e iudiea~Oes. - · - -. . . 

.o Sn. FERRAZ: -'-Peçe ara lavra. 
O Sn. PnESIDENTE-:-T<'m a pa'av•a .. 
O Sn. F&RRAZ:- Sr. prcsidt•ntP.; o discurso profcri•fo· 

1~elo. nob,re senador pela prov.incia .dt> Ama?on~s,_ quiwdO' 
se t.hscutm. o orçamt'~to d~ ~mper11J, me olmga ,a _·l'a1.e1' 
um requenmento peJw·do 1nlormaçõtS ao ·governo, sobre 
certos ponto~. · . . · . - , , · 

Creio que na 9t.•ssão fie 1856 pedi eu iufol'maçõrs so, 
~re o numerp dos addídos que e:%i~tiao na~t c.livc.rsas repa r~· 
ttçõ<·s pnblisas e quae~ oHrdl'n~d?s c _gratí icaçõell que· 
elles percebJáo nos d1ffcrt>ntes mm1ste• Jos. ·Essas- info.r
mnçõt•s numa me vicrào ás n:'aos, nunca fO:ràf) pr~scntes· 
ao senado 1 mquanw eu aqut estive; por isso pediria: 
iJ mesa que antes c.le tudo me inl'o,mas&e se aca,o cm 

· minha ausl:nda e! las foráo dadas. ' 
yeri{ican!lo-sc nfio have~· rasa, o Sr. p1·esidentc rledarou: Pedirei tam~em ao governo copia d?s decretos· qu~· 

>JdJada a d1-cussáo; e, rellrando-se o Sr. ministro de cs-' aposentáráo dtversos empregados e alldldo!!- á secri!talia' 
t1;:wgcims. com as mesmas form:ll.id.ades cum que tinha: Jo impe1 i o com os vencimentos ·marcados na· nnva ta
sJJ o receludn, deu para ordem do dw ria se"uÍ.nte srss:io: i bella dá_ reforma da mesma ~e~r.etaria, porque cr~io cjllê-

Uitima ,,disc'u!ii:<:'io da tmcnda addi.tiva a:,o prnjrcto do· o senado deve-se occupar po~lltvamente d~·uma·maleria 
scnad.o elevando os vencimentos t.los secretario$ d<1s fa- que ab1e Ufll precedente terrível nas nossas linan9as·.' ·· 
cu.ldudf:s de medicina; · Eu ouvi o. discurs-o do nobre senador pela-provlllcia dn 

3a discussão da prop?siçüo da ca.m_nra dos deputauos A'}l~?.Onas,_ proferido ante ú ri'linist;o d::~ imperio, e -~ 
concedendo quatro Joterws em benelic10 das oltras e ne- ' m1mstro nao contestou o que tlle dt,se. . · 
c,ssidildts Ui.!S pttrochias de Montes Claros e outl'as na Senhores, é pos.!-i~el que um homem que serve de .ad!-
pro.incia ele Mio<,s-Gl!rc~es; ' dido em uma repartição seja con~idtrado empregad_b pu-

fac -2a di~cussáo dag proposições da .camara dos depu· blico pJra ser aposentado? Rerâ pos~ivel que um emrm
tados autoli$ando o governo para conceder carta ue n:Jlll· , gado que servia ant1~s da r<-lo1ma vença· como aposentaüo 
ralisoçúo tlc .. cidadáo b1·asileiro a Jnaquim Frederiéo da os 'fencímr-gtos esUpulados na relorm:a? Eu,_p,ois, .desej.o 
Costa Ruuim, João Carlos de Souza Soares e outros· obter estas mfo, mações; em ma teria tal os arest<>s_\(alcnll 

E a coutinuaçáo da di~cussào do orça!fiento. ' HJuito. -~.· 
Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. O Sn. Dus DE CARVALUO :-ApoiadO'. . 

O Sn. FERRAZ;-Leml>ro-me qae os' fiff9' do·thesoií~". 
reiro nunca forào consi.terados t~:pregados pala. a sua 
aposentadoria, e que depois- um simples aresto ]nquali[i:. 
cavei, na minha opinião, illegal, serviu pa-ra dar~se apvsen~ 

PRESIDENCIA. DO SR. MANOEL IGNACIO CAVALCANTI tadoria a toJos os .fiers de thesoureiro j e no tempo pre~· 
DE LACERDA. sent~, em que as nossas finan~a-s reclumã_ô serios c'stugoS'· 

Sl1M3IA1\Jo.- Expediente.- Requerimento do. Sr. F'erraz 
. pedindo in{ormaçães ao governo.-Ordern do dia.- Ulti
ma di~cn~sào. d(l emenda addiliua GO projecto que igualava 
a.os dos substitutos os vencimentos dos secretarias das 
faculdades de medicina. Observações dos Srs. Penna, 
Baptista de Oliveira e Silv~ira. da .Motta. Rejeição da 
eménda e do projecto.-Continuaça.o darliscussão do orça
mento geral do imperio na parte relativa ao ministerio 
dos negocias estrangeiros. Di~ursos do,~ Srs. ministro de 
e.çtrangeiros, marq1~e::; de Olinda, Dantas, visconde· de 
Çruguay, visconde de .Albuquerque e Vasconcellos. 

Ás 10 àf.t ll~Í'as. da n:tanhã o Sr. presidente abriu (). sçssão 
com 30 Srs. senadores. · 
· Lida a ~cta ~a anterior, foi: approvada .. 

EXPEDIENTE, 

O S11. ~o SEC'!lETARIO leu: 
Um aviso dÓ ministerio dos negocios do imperio', remet~· 

tendo cópia- authentica das actas da eleição de eleitores 
especiaes ·a que, cm cumprimento do aviso do· mesmo 
ministcrio-. de 12 de maio âo anno passado, se procedeu 
na freguezia de-S. José d~ Jacury, pertencente ao di.stricto 
eleitoral do Serm, na província de l\linas--Geraes.-A1 

commissão de coo::;titui'ião. · . 
Outro aviso do mesmo ministeri91 remettendo as infor

mações que lhe .fo.rno redid~s ~m 1.0 ~e junho· u.ltirpo 
nccrca lia nova d!VIsâo dos dtstrtctos cle1toraes,, eoVIadás 
p~las prcsi·Jeocias (,las pr()vincias.- A quem fez a rcqui
$.~ao, 

e cuidados, em que a economia deve ser & bas~ ·do ·pro·
gramma de qualquer gabinete, me parece fie urgente ne~ 
cessiuade que r.ós cons-ideremort o futuro sobre ' um 
abuso tão ínqualHicavel, q,ue não tem exem.plá em I~giS
Iaçào de nenhum paiz culto e nem- mesmo- na lagislaçao 
do Brasil. · ·· · · ·~ ·. . · · · '>' 

O Sn. PRESIDENT~:- Não consta que teriliã0 ".inu(j 
ainda taes infonnações. . ·• ·. · . 

Fr•i _lido e apoiado, send'o logo- approvadO> sem .. debate, 
o segumte 

REQUERIMENTO, 

• Peção-se ao go.yerno pela repartição dos. negociqs do 
imperio cópi~s Jos decrrtos-que conecdêrão.aposentadorhs 
a diversos empregadort da respectiva secrt'taria de <'Stado 
na occasiào da reforma, e bem assim a addi,.los da :mesma 
repartição, com: deelaração do tempo de serviço de éaaa 
u~ e do ordenado qu.e pcrcei.Jião <~til- a época da mesma 
reforma. · 

" Requeiro: qu·e se inste pela remessa das informações 
que outr'ora1 em 1856, forão pedidas, 110 governo sobre o 
oumcw de empregados aduidos- existentes· nas dill~rentcs 
repartições public-a~, e vencimentos ou gratificaçõt•s con .. 
cedidas a differente~ empregados-._; Silva Ferraz. ·• · 

· Comparec-êrão no decu-rso da sessL\o mais 9 Srs., sena~ 
dores, · ·. .;. · . 

ORDEM DO DIA. , . ·· 
Eotrcll1 em ultima discussa() a emenda do,Sr. B~ptistà 

de Oliveira, apoiada e arprovadà na 301 discussão do pro~ 
jecto do senado igualando os vencimentos d.os secreta ri~ 
das faculdades de mcdicinl!- aos dos sul.>stit'utos das mesma3 
fuculJai:le. · · · · · · 



SESSlO EM ~~ OE JGUlO. 

O Sn • .fF.RRE;n,\. PE~~.\:- N~o .tcn<l() podido ouvir 
na sessilt> de honrem tod<'!4 as razti<•s que apn·sentou o 
)lOorn'tio sPnaàor p~ln Ceará para .iu~tilicar a e1pcnd.t que 
se acaba ele ler, ve1o-me na necemdad1! de pedtr a S. Ex. 
algum e~clnr<;cinH:u:o. l~m primPii'O Ioga r ohl'•·rvo q11e nas 
sec1·etarias d:1s facu!d;,des de direito n':'\o h a os nfllciaes-maio
res, .a que se relere a r.mendu: carta uma dellris tem um 
nnieo ·o meia I, como. se pódf' ver da r:tl.tdla annexa ao 
decreto de 28 de abril ele 1 85\., qne rcfomwu as mesmas 
faculdades. Antes da re!'onn:1 venci:t c:11la um d•~stcs offi
claes 400~ de ordenado e 200~ dt~ gratific:w:lo; h~je ven
ct·m ROO~, sendo 500~ rle 01 derwdo ~ SOO~ de gr}tltfic~ç~o. 
Ora, dizendo a (•menda que est:~ grallficaç:\n ser.t adMICIO
nal ao orden:rdo que percebi:ío antes ~r:1 reforma, segue
~e que, em Jogar dt! terem melhnr:mwnto, pas:<:\r:io .a vencer 
700g em vez rlc 800$ i e, ll:lO pnclendo SCr (•Sla a lntCnt(áO 
rio nob1·c senador, espero que S. Ex. tenha a bnnd~de tle 
explica-la, para que eu possa rlar o meu voto sobre a 
materia. · · 

0 SR. BAPTISTA DE 0LIVEIRA:-Quan•lo ap1•rsentei a 
em .. nrl:t de que so:: traia, tive «·m vista. beneti~iar e não 
preJudicai' e~ses empn•gar:los das ~ecrt:tanas tla~;.laculdades 
Jurídicas, e,, pois, .Já vê o nobre sen:1dor que n:10 d.·sej:l 
ria que a g1·atilicaç:ío fo~se 'ad licional ao ordenudo qur· 
elles tinhâo antes da reforma, e sim a todos os vencinJCll 
tos que enUio percebi~o. Não duvido que haja algum en 
gano na redacção, e que. seja preciso torna-la mais clara 
para que obtenha o fim que tive em vista, e po1· Isso est.on 
Jlrompto a mandar uma ~ub-t<mf'nda para que fm kgar de 
ord.·nado se diga v~:ncimentos, se isto fôr admissivel nesta 
occa,iào. 

O SR. SILVEIRA DA l\fOTTA:- Levanlo·me, Sr. pre~l 
dente, p:11·a oppôr-me á doutrina d.t emt>nda que o nobre 

· senador pela·provincia do Ceará ;•pn•:o:entou ao projecto 
que se acha em di>cussão, porque n~o me parf'ce neces 
salio sen:io harmonisar a sua rt<dacç:io rom as tc1mos'das 
nossas ld• .... As faculd .• des ju idicas, senhores, não te«·m 

'ofiiciaes maiores, mas uma outra cousa que se pó de õize1 
que equivale a ollicial-maior, são o!Iiciaes guarda-livros; 
JIOI' isso ente-ndo que a emenda n:\o pridl! usar· dt!sta ex
'pressáo - ollicial-maior- quando n:lo lm oflicial·maio: 
e quando nem convem dar esse nome, porque não l1a 
relação aenhuma en1re elles para m.dor t•u menor. 

Nesta parte as minhas .. l,ser·vações vêm sómente pre 
judkar a redacção da emenda do nobre sen~dor. Por outra 
parte, parece-me tombem que este systema de legisla1 
mandando equiparar o ordenado de taes e taes emprega 
dos a taes outros é um systema defeituoso, po1que, quao'do 
se diz tal empregado terá o ordenado que tem tal outro, 
a primeira obvia idéa que se oll'erece é a de se cem parar 
o trabalha dos dous empregados e comparar as habilita· 
ções dos empregados das duas categorias. 

Ora, isto olferece logo alguma contradicçfio. Que ne
cessidad'e, pois, .tinha mos nós para augmentar as gratilica
çães aos secretarios das faculdades de medicina de dizer: 
- ellcs terão os mesmos vencimentos dos substitutos? 
O que teem os secretarios das faculdades com os snbsti 
tutos? Os substitutos teem qualificação, teem habilitações 
diversas das do secretario; qualificação e habilitações 
marcadas em lei que para os secretarios não são necessa 
rias. Se se quer elevar os ürdcnados dos secrcturios, diga 
Ee :-terão tanto ou quanto de ordenado ·ou «lc gratilica· 
ç~o; mas. o systet~la de igualar estas !:ratilicaçócs não 
so tem o mcoovemente gue [ponde1't:Í de nos levar a 
comparações entre os difiercntes · empreg:tdos e a con· 
tradicções em relação. ás mesmas gra 1 ilicaçoõcs, como 
tem um outro inconveniente aind~, que está ligado ao 
nosso systema. .Marca-se, por exemplo, o ordenado 
dos substitutos, e dabi a dias quer-se lhes dar maior orde
nado ;. ahi vem logo o secretario dizendo que pela lei an
terior tinhão direito aos mesmos vencimentos que li'verão 
os substitutos, c que portanto teem tambem direito a aug 
mento ; quando ·no entanto a mente do poder legislativo 
não linha sjdo senão elevar o ordenado dos substitutos, c 
não dos secreta• ios das faculdades. De modo que, ~enbores, 
l1~ uma espccie .de triea ~ue Hc:Jlogo comigoaJa oa !~i, para 
q,ue os sccroumo~ d<ls laculdJdes possão se aproveitar de 

qual:~uer hrncflcio que por motivo divrrso se pretende r:l· 
zrr aós prol'essot•es ~uiJstiluto~. St1pponhamos que o (~(!rpo 
lcgi>l:11ivo exigia· maiores !labilir:~çties para os ~ub~titiÚo!l 
•bs f;,cuiJatles, que lhes nnpunha mbalhos c obng:u;õcs 
,maiores; que, por exc:mplo, cm logar de darem lições 
'alternada$, ~eião ellas dinrias, e que por esse motivo dizia
se: -Os subs1ilutos, em logar de teretn tanto de or«lenado 
e tanto de gratilicação, terat) mais tanto e ta11to; b cjne 
acontt ccria! Ali i vinha o S{'Crctario, ao qual náo .se tinhao 
altcl':u1o as fuucçõns, riem as habi ilações, <•neartar logo 
o ~r·u negocio, quando f'lllrer:mto :•s raz<'ies que se davao 
tm um caso n:lo se da vão em outro. Por tanto, H'J·ito, este 
systema de legisi:u· é defeituoso·, e o que eu noto é que 
meu collega e umi~o o 81·. senador pelo G•·ar:i fnsse 
arrastado por c~se mesmo systc•ma de legisl:~r. &'. ve1 flade 
que neste caso eu crtio que o nobre senador procedeu 
bem, quiz ser harmonico: como viu que o projecto está pnr 
esse syst\'ma, elle, que é systt·nH\.ÍC••, quiz que a emenda 
o segui;se t:~ml>em. Pa1ece me, porranto, que o rem.edio 
melhor para ioto, Sr. presidente, seria uma t'menda geml 
do projecto,e que emlogar de dizer·~e:-Os secretarios d11s 
facultlades de medicina terão o mesmo que o~ substitutos, 
o que não posso conceber por·que os caSos são diversos, 
e podem Sl!r <Ainda mais diversns com o andar dos tr-mpos: 
em logar de se dizer isto, acho mdhor que se di~a:-Os 
secretalios"das l'aculdadf'sde medicir.a terâo 1:2008 de Ol'

denado e 1:200$ de gratiticaçno, que é o que tetm os sub
stirutns. E então necess:.u lamente quandor:Hl trala,·doaddi
tivo do nobre senador pelo Ce:1rá tt rá Ioga r que se àiga:
Os officiae!ll das sccretari.ts d:1s faculdades de direito tcl':lo 
tanto de orden<tdo e t:~nto de gratificação-, porque, Sr. 
presidente, ·a respeito desses empregados eu reconheço 
que o nobre senador pelo Ce11rá· foi levndo a oll'erecer este 
additivo por muito bo:~s ra?.ões. Os ofliciaes d;ts secreta· 
rias da, faculdades de direito, senho1·es, estav:locom ven
cimentos inferiores aos que teem os porteiros das mesmas 
faculdades; e no entanto o ollicíal da secl'etaria faz 
as vezes de secretario c tem uma tal ou qual gerarchia 
no serviço administrativo «!la academia; tem menor o.rdc· 
nad«:J que o flOrteiro, e creio até que tem menor gratifi
cação que os bedei9, e isto. é por certo injusto : portanto, 
o nobre senador teve razao em querer igu .. lar o .orde
nado do official da s~cretaria aos dos mais empregados de 
igual categoria. • 

O Sn. FERREIRA PENNA: -Não tem menor ordenado 
que o porteiro; tem igual. 

o Sn. SILVEIRA D,\ Morr,\. (d.:rigindo-se aos~. Penna): 
-Eu c1·eio que V. Ex. que me da este apart•· esta em um 
equivoco. O port.eiro n:io tem só isso, ha de ter sempre ' 
mais· alguma cous:J; ha de ter g1·atilicação co1uo sineiro, e 
entret:~.nto o serviço de abrir a porta é o mesmu que .o de 
tocar smo. · 

O SR. FEnuz:- Abrir a porta não é o mesmo que 
tocar o ~lno. (R•sadas.) 

0 SR. SILVEIRA DA MOITA: --Ambos sãa serviços ma
eriaes. A tahella diz que o offiCial tt.·m este ordenado e 

esta gratificação e designa as suas funcções. Portanto,. acho 
que a emenda do nobre senador tem fundamento; mas eu 
tenho t:..mbem de offerecer uma emenda subsrftuliva ao 
projecto, que reduz-se a uma traducç:io do ·projecto para 
ha1 monisa-lo melhor c~m a nossa legislação. ·. 

O Sn. F KRRAZ :-Não estâ na nossa lingua o projecto ! 
(Risadas.) . 

0 Sn. SILVEIRA D.1 1\{0TU:- Eslá; rn:.s póJe-sc 
substituir a red'acção. . 

O SR. PE~RA.z:- Mas eu. fallo na tr a l~cção. 
0 Sn. SILVEIRA DA l\IO.TTA:-0 que eu cbamo tra

duc9ão é redacção; c se póde ser·admiuido agora mantlarc:l 
a m1nbu emeuda. 

O Sn. PRESIDENTE:- Agora já não púJe isso ter Jogar, 
por ve1'sar a tlbcnssão unic:~mrmte sobre a emenda que foi 
apresentada e passou na 311 oiscussáo. 

O Sn. Su.vmu n,\. Moru:-Eu queria olfcrccer um 
outro addiltvo. · .. 
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O Sn. Pttr.sloE:'i;ru:-XT!o o·p·tHie.ln('r, porqnr. não 
r-:lo atluilssivt is m.rill ~c•menrla~ f[uanclo ~~' .Jiscutt·m nov:~
nwntfl <•S ap_t't S<!ntat.l<•g e.votar~;o~ ~m 3a <ligr.uss~o. Agot·~ 
:!Ó é lieit.o :oppt·ovaJ·ou r•~Jdlara de 'lue nos orcup<tmns. 

.Ó Sn. SILVEJR,\ DA l\lorrA:- E' uma emenda dt~ 
rcdacr;tto. 

O i;n. PntlSlOENTR: -A. cnmmi~s?ío de re>dncç:io prlrh• 
f:m•-la, pois que o projecto, se fm· approv:tuo! l('lll de 
lhe Sl'r I'Cllleltidd, 

: O Sn_. Sn.vmnA nA· MorrA:_- Nesse caso :1guml~ 
para ollen·cer a rmenda na rednr.ç:'io ; e entao eu votarei 
pda emcnd..t dn Sr·. senador pelo Ccurá. 
. O Sn. 11AP'flSTA DE ÜLIYI\InA manrla á mesa uma 
emenda, que declara ser Je simples redacção. 
· O SR. PHESIOENTE: -Vou pór a votos a emen•ln filie 
se aclw <·m ,n cu~sno, r. que hontnn foi nprc~<'nlilda e vo
tada, porque nenhuma outra póde ser <l(lmilli.Ja. O expt:· 
di•~nte que re~ta é npprova la ort n•.i• it:t-la, vi~to não 
ser conforme ao regimeuto neste caso haver emenda de 
enwnda. 

Enccrra•!a a discussão e pnst.a a votos, foi re>jeitada a 
tnwnda e tgualm:ute o proj~:cto. 

ORÇA~fE~TO DOS NEGOCIOS 'ESTRANGEIROS. 

je<·:t~. ela •I isc'tl!:~lto é'~ proprin ê.~nstituiÇITI'i: cnliio .é mister 
a"e''llu~r o Fen~ido ,da constitu.içfio.; e nisto n:lo se pódrl 
t•ôr h~uttes a tltscu~s:'lo, o nern esta púde embaraçat' w1 
negoctaç~e~, as qu:•c~,. por os ta mer-ma , razao, .lic:lo sus· 
~~~lisas <li C qu~ ~O I'C,Oiv~ SOU r O a t!Htteria,. que é ue:in· 
tcu·a e exclu~tva annbuu;i\n do poder Jogblutivo do paiz. 

Or:~, a que,t:lo de quo ~e trata e,tá rrcste ultimo caso. 
A qoe~t:io, scnh()res, de que Fe trata e~lá Jiaád<t com a 
' li ' l' ,. d . o tl cort, 1 utç.w e .os a tg;. a co··n o d•J'Ctlo <las gentes. Tra-
ta-H.\ elo saber ~e os lilhos elo ewanueiros nascidos no 
Br:ts:l sao ou.nrto brasileiros; ll'11ID·St! de sal•er :c os C'On
su'c~ e>trang.etros no llr<~sil, na arte•:~dae:lo de lteran•"ts 

d 
. . • l'l•, 

em ~ua '' •tllnt~l rnç:1•1; e>m sua liqUJdaçao, silo irJdepon. 
cientes ~bs ~utor dados <lo paiz~ . . 

A prun_ctra. destas que~lOes compr·te inteiramente ao 
f!nder le~tslalivo. A segunda é J'undada no tratado com a 
E l'<wça. Mas o lratndo apett:ts estal,elece a reciproci<L•de 
r:tr:l 05 COIIS~lles: elle nao d.c~!ara ót CXI(.)IJS:\o da recipro
Jade: não expr~ssa FCUS eJlc!lo~. 0 tr<Jl.:lt!O Uj-enas con
sagt•a o _prmcifHO. l\l11s como :1pplic:t ln? Para isto 801·á 
necessarto 1ecorrer 'ao diicito das ~entes. Eu :tratei a 
questão po~ este lado. Tratando, portanto, de uma ques
tão de dtrelto_das @entes em ahstr;,cto, n:lo podia eroua;·a· 
çar a_s questucs pendenies. N:io desci a circum$tancias 
ospccwes que o goveruo poderá tomar em consideração, 
que sflo aqucll_as sol11c que podem recalm consirleraçüf.H 
pouco c ou vt:nient es. · 

Achan·lo~m na ~n·e r:1mnra o Sr. ministro dM negocios Tomos, porta~to, nma questão de constituição, uma 
e.,lr<tngeiros; l't•rao sorleado,; parli a depntaçilo que o dcvi;1 questflo Je ,Jrrcito das genlcs. · · 
rerelrer os·Srs. b:lf~l) de Quurahim, Stlveira da Motta e Pois, wuhores, cm uma questão clcsta ordem ha consi-
m:•rqucz de Almrntos. do~açôes qu~ emharg~1em uma di~cussào livre? Pois 0 go-

Sr~!ldo introduzido o Sr. mini·li'O r.om as rorm:t!i.lntlcs vcrno n:'lo pode. wgutr a negocta~ao da mar eira por que 
fliH"·,tylo, tonH•U ;;ss• nto na mt~sa; e continuou a discuss:io, entender, ~em ~e r cmbaraçadtl por essa cli8cussão 1 H a 1.e. 
:Hli;Hia na FBssnoanrcceden·e,do itrt. 4o c 8ous paragrnphns mo~ de calar-nos q~-·n_do Hl tr<Jta de unía questão de in
cla propns.ta Jn poder nxccu1ivo lix;mrln a th~SJ•nza e or\'<Jil· tellrgen~ra da con~lltlllção 1 qu~ndo se trata de urna ques-
<lo a rcce:ta !!,oral do impcrio p<.~ra o cxelcicio dn 185!J n tao de dm~.to das gontos? · 
1'81)0, com a ~Mpectiva tnnr.nrla da carnara rios (k,putarlo.~ Posta a questão ne~tc ponto, sustento que entrei·nella 
c com a do Sr. Souza e Me !lo, apoiada em 1.9 do presente có!u toda .a ra~:lo, e prcten ·lo entrar· ~cmpl'e fpre ·i; e· me 
rnoz. trllerec1:r ?cc;tsti'i~, ex~::rccn~lo o meu diretlo amplo de dis-

0 Sn. lHARQUF.Z DE OuNoA:- JIPc,.o a palavra. ~us~:to .. N;w <.ICei to-~ Jestncção que õe nos quer imilOr·: · 
t~tu St rta (.!oarctar a IJberdadt: da dt~Cussào. . ·. · '· 

O Sn. PRESIDENTE:- Tem a palavra. O Sn. D.l\IANOEL :-Muito hom, muito bem. 
O SR. ~ÜllQUHZ DE OLINDA':- Eu deixar ia para <lrpnis 0 S 0 · · 

as Ouserva\'ües qr:e tenho que ramr; deixaria para depois · · n. lUARQU~Z DE ~INDA :-Eu n~~ me occopei Ú~-
qúe apparc·ccsse o d:scwso do Sr. min:stroimptcsso, n:1o.comasquc:Hoessusettadasnorelatonil;-nàome-reféi'Í 

. ao parecer. Passarei a outro ponto. . . 
porque n;1o o ouvi; tnd,,s sal•em o 111l'll eh-leito de surdez. 
nbs tenho necessidade de rc•spondcr t•s observ<H,:Õi'S do 0 nour:e ~enod~r Jli'Oi.o~rleu achar contratlicção cm mim 

C<·m a mmha anllga opmi<io. 
nobre sen~c:l11r P' lo Rio de Janeiro. · 

O nobre senador propoz-se no seu discurso a tratar tle Eu esliwo muito que o nohre senauor trouxesse á luz 
cl~us pcmt.os unicamcn'C: o.pr imciro, 1clativo a contra- esses artigos que publicou, e lhe duu os mt~us agradeci
rliCt,ào cm que me act•a, a nas minhas doutrinas de hoje mentn_s, pal'a s.e.~ober a verdadl', porque antes ele clles se
com as dns rlous artigos que prodw.iu; o se~undo, re- rem lidos aqmJa me constava que corria a noticia de um 
!:uivo úincon"enicncia que el1e nntoü na rlisc'itsstlo, Ira· ~raodc aclwdo i já se dizia que se .havia descoberto un1 
vnndfl qtwstno pendente entre. o go\·emo do llrnsil o o rmporwntc documento, por onde se twlslravào minhas 
governo fiancez. · · contrauicçües. Senhores, afjui esta e;tc importante-do-

Eu começàrei por esta segunda parte, acerca dns q11es- cumento Impresso, e vct·-w· ha qual é· essa .conlradicçãn~ 
!ões pc.ntlentcs. A pl'udencia pede, com e !leito, que com . ~ senado perdôe-~:ne que tome tempo com esta expo
Jnconsrderadas d scuss1ies nas cama•as não se pcrtu,!Jem s1çao : .tenho necessrdade de expt~ a : verdudu. ·A com;.. 
as negociaçües entre (IS go' emos. Mns é mis1er pnndcrar mt~são nomea~la mtquella occa~J<lo par:1 lr:tl<.~r deste oLjf.,.cto 
q~1~ as negucia,;<ies ent• e go\(Jrtws podem ter duas laces nunca se reumu para o tornar em consrderação. · · ' 
dlllerentes: ou elli'S entrào inteiramen!e nas laculflar.1es 0 s D u 
J 

n. . u1A 'NO EL: - Nunra J'oz caso do proJ'ecto .• 
<o governo, ou o governo as pó de r e!' rol' c r por si, inde · 
p~nclen•e das camaras, ou as noil'ocia9i:cs dependem de O Sn. n1.~ ltQUEZ m~ _OuN OA:- fawn1lo ·cu parto 
lots que se hào de fa,cr. _ dessa cornm1ssao, e deseJoso de cumprit· com a minha 

Se e lias <'Slào depen.•entes unicnmcnle das I';•CIIltlndes olmga~no, formu'ei meus quc~itos, relativos .ans objectos 
do ~overrto, pede a prurlencia que h<oja comediment(l' .que se tralav~o; o aprcsentet·ns a· alguns membros· da 
na dt~cussão. Mas nos;e me~mo castl, ~o se entender qno mes:~11 a co~ntnl~S~io,_ os qune~ os approviu·ao. ~nt:lo,orga· 
:t~ negociações são diriatdas de um m0do pouco cnnve- fltS~l o arltgo que h o os qtJe o nol>r·e ~em1dOi' Jeu iaual
lliCnte aos interesses dg pai7., nc• edito que é de obriga- mente, pat.a serem discuudos na cornmissào. Mus.~·sta; 
çào de todos (J)S membros do parlamento fazert~m as ponde- como já disse, nào se reuuiu; c as~im licoll o~le no-
rações que enlonderem a bem do paiz. gocio . 
. · Çu ·~do, porém, as negociações dependem d1r deci~ões Vamos agora ;\ doutrina dos nrtigm. Diz o primeim 
legtshol!vas, quando n~o se pódem concluir ~cm essa doei- que os pais dos filhos nrcnon•s de b1 às i loiros nasctdos 
sao, cnt~o os mo!llbros da camara estão no FCtl mn1s am· fóra dn 1mperio podem por ell<·s l'azet· a tler:.laraç:\o de 
pio di1 e i to do discutirem como bem enlenderem. Trata-se que querem rerrencer ;\ tHlCtonalio 1a.le dCIS 1111 smos. Etl 
cnttw de uma lei que terá de t:ervii' do base ;ís negocia· <1aro1 a 1a1ao d<'sla dispostçl'io. E~tt·s Olh•'s de bras~
Ç<'íes. A discussão' dessa lei não pódt~ deixar rio ~c r l'ranca len·o nascidos. l'óra do impel'io nl'io são br~sileiros. Podem 
o aberta. Isto com mais força se applica quando o oh •0 ser se depots da maio1 id;.de declararem que o qusro LU 
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~cr e vi·er~m'"'resiilir ·no lkasil:; mas pelaconstitui- pa:s facultta<le p:tl'll fazer il'declar:iç~o, ifomesmo•mr.~to 
. c;Oo n5o s:lo brasileiros; .. Ora, o .<iue acontece daqui quo havia feito aos pai;~ tios brasileit·os' nascidos:·fóra. · 
··i! que .fi~4o f~m prote~çlío ?S .filhos ~lo ~r~siloiros que do Brasil. Se est'a legislação é cor1 \·eniolite:é olltrlit]tJeSI:ío: 
·nawem f•'lra. !.'Ião senJo Lrastletro~, os mmtstros diplo- não se ·confundao a! questões. Et•ão a•·bitrios:que pro
:waticos e ·nem os nossos consule9 náo se cncarre"ão puz á comm· ssão pa a a discussão i e n:to pa·ssou ,tis.sO: 
de seus in'erosms; e olles fi cão abandonados. Foi esta é que é a ''erdilde. Repito;' O àrtigo e fundàrl(l•no 
J>ara acautelar os ta hypothose, para que elles tives- · ~rincipt~ (fe que o filho ele estran5eiro n'a::~ciflo no llt usil 
~em protecção, que dei. aos pais o dilo i to do fazer esta .. c Lrastlctro. · · : . · · · · 
declaraç~o. Se é convcnwnto ou não, não sei; mas, em-. UJ\JA voz·: -J!óde não ser brasileiro • 

. ·lim, occorreu-me ~sto: a discussão na ·com missão poderia; 
-escl:neeer a matena. O Sa. IIIARQUEZ DE OLINDA :- Mo é outra cousa: 

Por esta simples exposição já se vê que não se trata de póde não ser; mas é pela constituição, c isto é o que eu 
filhos de esti'Ungeiros nascidos no imperio ; e nem se; reconheço no artigo. . · · · · · 
acl1a neste artigo uma só n.Jcrencia a ellcs. J!or isso já' P~ra ~~clarecimcnto da materia direi ainda o Eeguinte: 
se conhece que este artigo não tem nada de commum com: Ilav1a dlllerentes pontos que ~'6 tratava de reg11lar; Quanto 
a questão com que me occupo; e não se póde achar con- á nacionalidade liz, entre outros, esto que:;ito': ...;...; Pode 
-tradicção no que elle dispõe com essa questão. . qualquer renu~iJr sua nacionalidade naturalisnn1lo-Hl 

Em -França, eomo se·segue legislação dilferente, consi , em paiz estrangeiro? R()spondeu-se-me que 'sim; TOdas 
flerão se (ao menos ha um facto de <{Ue tenho noticia e as nações o 1;econhecem. A mesma Inglaterra,. on;le ·todo 
que vem no relatorio de 1856) br:~sileuos os.filhos de Lra- o inglez é sempt'El in~lez, não disputa aos outros gov.em!JS 
11ilei~o ·; mas siío ass~m .conshlerados porque os i'rancezes o direito de dar carta do naturalisaçao aos seus sul.)(li•os, 
apphcão-Jhes o seu d1rcllo. · comq:uan.to este~ p~ra Inglaterra ~ej:lo sempt e. ingle1es. 

Ila um facto de qu·o o Sr. ministro faz menção om seu Isto e hoje de du01to commum para todos os paize~ ... 
rclatorió de 1856: havia um brasileiro que tinha tido um Mas como se eflec;ua essa mudança de nacionalidade 1 
!ilho no Brasil, e que, })assando a fegundas nupcias em O· meio conhecido é uma carta de naturalisação. O brasi
}'rança, ali i teve ·~ous lilhos, e oestavl alli residente. Fal- loiro, a não se "Vet·ilicat em outras cucumstancias que faç:'\o 
Jeceu este homem; o consul interveiu na arreca-dação da: perder a qualidadbl de brasileiro, não deixa de o ~e r senao 
lwrança, ·C o go,•erno francez não se oppoz a isst•, reco- por carta de naturalisação em outro paiz. Mus não se .llo
nhecenuo a legalidade desta apresentação do consul om ilerá estabelecer outro meio mais simples de· se oiJter.o 
faver dos orphãos. 1\las o governo francez obrou assim mesmo resultado? Pa: ccc ·me que sim; e .é.a. t!eci.:.ra~o 
porque o quiz; cHe podia -d11er: •. V~s não sois competenle, qu.e propuz: c devo agora accr~· centar,, esta idéa eu a,Ji
,porque este homem não é brastleno pela vossa consti-, 101 do c?d•go fr~ncez. Pela legtslação francezao fi.lho d" 
tui•~ão. • estrnngetro nasctdo em Fr:m~a perte1we !t nação.de.sc:u 

I~to púde·o dizer qualqn:er outro governo, porque na pai; pela regra geral :clle não psderia ser ft·uncez sotn sot· 
reaiidade os IHhos de brasileiros em tacs circum~tancias por carta de llJturahsação cm França. nta~ . pelo cq~:go 
não são brasileiros. Já se vê que cm casos semelhantes francez, independentem1 ~te de cJrta, e por ~ma.simples 
licão Ecm protecçlio os filhos de Llrasiieiros. Para remediar declaraçã~", -elle torna-se francez, e franccz de nasc~mot;tto. 
-e~te inconveniente é que me kmbtei de dar aos pais ll di- Eis, senhores, o que mo occorreu. Será boa .esta Jegis-
l·oito de fazerem e;ta declaração. . .laçao ?I~ to t: outra cousa Estes arti~os, como. já, di~se, 
. Agora note-se; .este.facto é importante por uma circtl!11- f'ot·ão offercei los com•J arbítrios Jlara a tliscussao: .. eUes 
st:mcia. O Sr. ministro, que é omesm'l que fez o relatorio crao dl:làuzidos do quesitos que apresentei, e naoJotácJ 
de t856,ao me~mo tompoque dá conta deste fucto, declara olfcrecidos como pensamento lix.o e assentado. l\'las;assiu:i 
.logo que .todo o. processo do inventario, da arrecad.A.;ão o mesmo como e~tá proposto .. nâo contraria a regra da ciJIÍs
liquidação da herança foi segundo as leis francezas; ao tituiç~o, a qual é que o !ilho de estrangoit;o, com) un :ca 
mesmo tempo que aqui o consul quer por si só fazer as excepção dos que estão em serviço de sua nação; n:ú'êido 
arrecadações, com indepcndencia absoluta das au!orida- no nrasil é Llasileiro; :mtcs é ful'ld.tdo nesta· mesma 
does do paiz e Eem respeito nenhum ás nossas leis. Vejão regra. . , 
qual é o verdadeiro est::.do da colua: lá pára 'Utn brasi- (Ha differentes apartes que n .. ão ouvimos.) ·.· . . . • ·· 
lciro, porqHe como taes {orão reconhecidos aquelles 
menores peia autoridade franceza, exigiu·se a oLservancia O Sn. MARQtrEZ DE OLI:N'DA:- Que contradicção . .ha 
inteira das leis.fr:mc-ezas; cá pretende-se que 0 consul ahi, ~enhores? Desejo Je achar contradicçào,:( o ~ue.e11 
esteja inteiramente independente de nossas. leis. · · vejo .. Mostrem quo o artigo contém disposi'tâo dtversa, 

Voltando á questão. O pÍ'imeiro artigo trat·ava dos filhos. ou na· sua doutrina. ou nos seus corollarios; mas .isto é 
{lo brasileiros que nascem [óra do impcrio; Jembrei·me o que não poderáO mostrar. A .faculdade .que o. artigo 
·deste meio de se os fazer brasileiros. Vê-se, pois, que 0 con·.cde é fundada na regra ·da constituiç~o: até sem 
objecto deste par agr apho não tem re:a~ão com a nossa esta regra a faculdade seria·uma inutilidade: · .. 
q·uestão nem proxima nem remota: portanto, n:to ba e :Mas, senhores, que houvesse contradicção, que hanisso 
.nom p&<le ba ver aqui contradicção. que admit·ar 1 A esLe respeito direi que quem se reconhe-

Vamos ao segundo artigo (lê): • Durante a minoridaJe dos ccr innocente que atire a primeira ped•·ada •. (Apoiado$.) 
filhos de pais est1·angeiras n:~sciJos no impcrio seus p01is 1\Ias, senhores, que ha nisso que admirar?: Não vimos 
p<'deráõ tazer a dcclara~ão de que se trata no artigo ante- nós que os nebres · s~nadores que por tres :.nnos seguidos 
cedente, para que elles EOJãO considerados cidadãos do paiz apoiárão, sustentárào a poiitica da conciliação, .afinal 
a que estes ullimos pertencem ... •A razào disto é que,tcndo rcconhecêrão que esta vão ctn e•·ro e comllatêrão com 
cu dado aos pais de brasileiros nasci-dos fóra a faculdade todas as ~uas for~as essarnesma politica 1 Note·se agora quo 
cJe declarar que clles pertencem á sua nacionalidade, alguns dos honrados membros que se puzerào .em .opposi
Jlarecia-me ~uo este principio podia taml>e·u applicar-se ção ao ministerio passado ainda admittiào a politicá, c 
aos filhos de estrangeiros que nascem no impedo ; mas só arguião ao govcrué! de a não ter saLido executar; ma& o 
daqui mos mo vê se que 'CU os consiJero brastieiros pelo noi.Jre senador a quem me refiro combatell. a politica cm 
facto de seu nascimento no Bt·asil, e n:lo é senào pores- si mesma, negou qttc e lia pudesse ser politica, que pudes
ta mesma razão que eu me JremLrei de lhes outor~ar a la- EO ser programma de governo; isto é, negou que pudesse 
<:uldade do declaraç:io, porque sem essa quahdaJe de ser politica uma politica que clle havia sustentado por 
bt·asilciro não poderia admillir a dcclaraçil.o de que falia. Uio longo tempo . .l\las a sua in~eliigencia foi illuminada 
Se o nobre senador que mo foz a arguição de contra dicção pela oppo:ição. 
mostrasse que cu por cslc artigo reconhecia que os - • 
liihos de estrangeiros nascidos no Bmsil erão estrangeiros, O Sn. DA R AO DE QuA.RAlllM :-A opposiç:Io illumlDa 
então era hem cai.Jida a sua tlrgumcnta~!io; mas o contra- muito i é verJatle. . · 
rio disso t: o qne se manifesta da letra 'do artigo. Eu con- O Sn. MARQDEZ DE OLIXDA:- Mas eu nlio clJamnnii 
si~ll'!ro os bt":>i!Qiros <!c u~scimcnto;; c então <lava aos a isto contradicçõos: direi s6mcnte.~ue é a inttJ!ligencia 
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rn;d~ csclare.citla : ~n13lo rle mo servir. Jas palavras. d.ns ·nhcçoa iõl'L'ja catho!icJ como auioriJad'e competente par·a. 
meus .:lll vors trios. N'ào; e !los não c 1lurno om' contradlC- legi8lar sobre certas ordet~ll r. iJéas (muitos apoiados), e ·rc· 
. ~ão.: sua inrolligencil esclareceu-se. . :conhtJÇO t~mbern. ~ ~brigaçã? cm flUO e;sl~m?s d.e obede~ct· 
!.i: Em .tUdo i;to, senhores, quo h a q1.1~ a~lmtrar?. .Por que aos prece1tos da tgrep. (.·1 pQrados.) Ad1scrplma .e de sua m~ 
r;~ão um son tdor. podel'a om un1a oc~astão dar um voto , teira. eompetencia. Póde ácontecerq'ue uma vez qu outra 
sÓhro co ta mater·1a o cm outra occastào· dar um voto em :seja necessaria a interven9âo do poder teinporal o a execuç:\~t
~~ntido contrario, quando, segurtdo os prindi'ios do nob.re da disciplina, iuas o diretto de o~ganisat• :1 discipliuá, niio. 
senador a quem me roliro, e que mo :~chou em contradic· '(Apoiados.) Quanto aos frades eapnchin.hos, cu, ~onhores; 
dlo, um ~enador .. quo for conselheiro de estado póde·. Ia~o votos. p111:a- que a s.ntaSé. nesi~ta .do propositado 
r;n conselho de cs.tado dar um VJto e ao mos.mn tempo n:lo manda_r estes padres, con.,Pnt!n.;lo apen.?s que vo~Jli'io 
vir para o scn:ulo da1· so~ro a mcsrna rnatl!rla um voto :os q!le qutzer~m· E o nobr.c mmtstro farta ~~- _gn1n.lc 
1:0ntrario 1 (Apoiados, muzlo bem.) ;SCrVIÇ.O ao p_alZ E'G• consogll.tSSe ~emover as dtlhculdatl·s 

0 Sn. 11,\ttÃ.O D.E QuAnAIIIllf: _ l'odc-se· ·cahir etn que am1la ox1stcm soLro este .ohJe~to: e·qu,~· este do~ac-
. d,' :t · mas n:\o eonsurai· os. outros. . : cordo a.caLe,~e um modo asrauavel a Santa Se e vanta)O: tt· 
contra tcç o, . .. . . . , para o 1mper10. 

o .sn. !11.\.RQURrt:· D:E Or •. IND~: -1\l:rs~ ·graçns a Deus,·: 0 S N • 0 s D t J' 1 
nllocalii em contradicc;:'!o . . (Apoiados.) Desta vez ainda me' i n •. Pll~si1:D~',}

81·- r •. au as P0 lU a r.a avr:t. 
- ·1 á -0 ( ·llttilo bem ) . . , para uma ox. p 1ca~,,o . ,nao apan 1 ra . . · .. . . ;r.. 

· . E11 como dissc .. no principio do meu d.iscu.rsotSr. pro- O Sn. DANTAS:- Sim, sonl~or. . . 
. side.nÍo:, ,não ou.vi o dtscu.rso do Sr. ministro. ' o.sn. PRESLDE.N'IE.:- '[oru. a palav.ra para. ama ~xpli· 

.í' .. 0 Sa. :&'.A RÃO DE QUARAIIIM': -Porque não q11iz; :cação. 
<'p:t;mdo. v. Ex. quor ouvir vai p~r· se Leut perto. ' O· SR. D,\NTAS:-Sr. pro'iiclbn1e; (ltl, creio quo ·o s·r. 

o _Sn. ~iAnQUEZ. DE OLINDA :-Mas pou.co mais ou ·ministro dos ne3ocios estrangeiros (l:'IO me percoLeu Lem: 
rncnôs .ouvi itlgumas palavras.... :ou estaria distrahiuo certamente quando cu· fal'ei uce·rca 

o Su..· :B..\.lÜO DE QUARA.nl~l:-Alt!' sem pro ouvia. . dos direitos do poder civil sol.rrc asleis do discil?lina ou. 
dos abusos que tccrn perturbad'O o mund'O; se acaso S. Ex. 

·O Sn. !IÚRQURZ DE OLINOA: - ... -~ .. a rcspcitfol de ne- aLtendesse ás minhas palavras, veria que· e11 não fallei na 
· ~oeia'l(tios;-Senhoms, qtramto eu 11isse que o ministerio igreja catholica, apostolic:t romana. Quando eu fallo·tcnho 

(Jo ~;·do maio 1inl1a· posto .a questão no seu verdadeiro sempre tod~ a ca!ltel~ do guardar o respeito e a c~nsi
.. Jlnnro,n:'io quiz comtsso di:or que os Srs.ex-ministr?s de doraç:\o deVHJa á ~~re1a ronwna c ao ·soberano panttfico. 
e::it1·an·•ciros n:io t' atas som :,.11uestão nns to'rn"s <lel'lflos. lia quem faça dilforcnça, e ·eu sou um dclles que .a. f:~ço, 
soo S1~ es.•ministro se acl1assc nas circumstDncias cm entre a igrtj.t catholica aposto1ic:t romana e entre a ig.r~j;. 
tqáe seachárão seus antocessores,talvez tivesse tl'atado de Roma, assim como ha diiTeren ;a entre Santa S<t 0 • poo
tla questão d 'nicsmomodll que ellesüzeráo. Mas ao menos tilice romano: diiferenç,a que· se acha na bulia· da 
foi ti ma; felicidade; o· correr da discuss:'to levou o Sr. ex.~ Paulo III convocando o concilio deTt coto. A igreja catho~ 
mi·n.ist1;o a cimsirle· a.-'a pelo seu ve11Jacteiro lar! o. Elle a· lica 1l!postolica romana é a igreja universal c sou8 pastores 
iloscnvol I'Cll pc~a parte do direito· é verdafl0- que ellt~ não achão·se derramados por todo o mundo, c delle é chefe o 
<liÍ·atnu :rios termos de escola:- Vou t1atar da uestão summo pontiHce. A igreja de Ro!Ila toma-se cm sentido 
de di i cito. Mas· isto é o que re-ullu de suas ultimas mais rcstt·icto, torna-se pelo clero de Roma· e -i.l~ sua in· 
~o tas;. c 11or :e-ste la~Io, em que o S1·. n~inistro. ar:hou lluoncia nos negocios Ja igreja uni.\·orsal ; é soLre clles qus 
:1 q'UCS1:1o, é <l'ue euefltc:ndo que cllc dev1a contmua~ a pesão todas as ccnsur~s do mundo cátboiico; ·· ·. . 
discussão, porque clla, posta nestes te1m.ns, nao pode , Quantas vozes não dtzem os ultramontanos:_ •·Â IgreJa de 
de xlir rJ:o. ter wn{b solução favoravcl no Brastl, e nao pelos ·França é heretica, a i~reja de Iléspành;\- segue- csta·OQ 
meios a que recorreu o noLre ministro. aquella lithurgia, a igreJa de Roma mflue muito soúre o 

0 Sn: SILVEIR.\ DA 1\IOTTA: - Já tinha sido tratada animo do summo pontifiCe, ; e porventura torna-se aqui a 
i"uat'niont·e no mesmo pé. igreja d{)· França, a igrej<1 de Ile8paoàa e a igreja de Roma 

. " 0·. Sn. lii:ARQUEZ DE OLINDA: -Eu J.á 0 &isso, m:mifes- pola ig~eja I.Uii:ersal? Ew não ~is~e .que a~ p~der civit 
. compotta o. legislar acerca da diSClphna da xgrcJa catho· 

l:lmlo a verdade,e'u não tiro aos Srs. e-x-mimstros O· mero- lica; issG. seria um aúsuFdo, e muito maior absurdo se· 
cimento que ell~s toem na ~i~cussão desta mate-ria. Mas negasse á mesma ig:r«.>ja 0o direito de dellnir os pontos da fé. 
clla ultimamente ost~va Íe~uzlta da no~r pabte ao podlo Senhores, os dogmas e a di~ciplina sempre pertencerão ft 
(.lo direito. Agora sei, P6 a ec aração 0 no re sena or igreJ·a desde Constant.i.no até. lwj.e; a igreja teve. s.c.nipre a 
membro d,a sec"ão dos neaocios estranaeiros do conselho · · d .1· 1. • • ,". 1. t1 • • t~ 1 " .. f _ inictativ..a nesse.s. neg'oc10s; mas essa~· reg~as eutS~Ipma-
de C8ta,do é} pela do nour& n_nmstro, que a e.~.a~ào ran ·.não erão publi-cadas sem ordem ·e bsc:ihsação do podm• 
cel.a ollel·ecêra u.m contra-pr<,Jeclo ao que lhe fi)Ja apre· • tcmpora~ ;· é por isso q~e as co~s!iti.tições de ~onstantino 
~entado pelo ~r. ex-ministro dos es~rangeiros. Estimo , e os cod1gos de Tlteodos1o e .J u~trmano c os capitulares de 
muito que haJa um começo de n~go~~~ções ? este res- Ca1los Magno podem bem chumar·se codigos ecclesiasticos. 
peito, porque. o· go\'<erno .franccz mststia mu.tto. no tra· · • Jloic, porém, a i31 e ia esta in. dependente desta fiscalis<t· 
tatlo ·.c .o tratado oão d1z nada a et'te respc1to: clle J • 11 • 

' · • ·.1 d 1 çãosuptomadnsimpcrad"rC'S; e aeacompetenteno~uo 
01penas c~t~bellcr.e a rcctproc•ua ·c e:n gera i c c~t~ pro- é dogmatico o disciplinar; aos eh eles dos estudos, porem, 
·piam.euto não • é a 9u~st.ão: 0 q,uc Ml quer saLer e qual. compete o direito de rever as leis d sciplinares da igreja· 

. a extensão. desse prtnc1P10• qnc entrá o em seus domínios e pro~li!J.ir,a·puulicaçã~ da-
O S~. SILVEIRA ~A !li&TT.\.: -A negocia\ão foi co~ 11ucllas quo otlcnderem a scns d1 e1tos magcstallcos. 

rueçaaa no minis.terio de Y. Ex. 1'\o~ará o lll)bro minis1ro a constitucionalidade destu, 
O Sn,l\tARQUF.Z· DE OLINDA :-Eu lhe dou os parah~ns, • miiiha doutrina? · · · 

porque o. UO\'CI'nO franccz, esclarecido, oão podia do!xar Senhore~, repillo o absurdo que o n. "'hrc min,istro dà jm· 
de sc"'uir ~sto caminho, nem outra cousa era do esperar. tiça c rnarqt1o-z de Olinda qli-icorútY imput:H~me. A' igreja 
F.is ;ú)ui as observações qu'! tinha· que fazer; n.ão me· cat.holicu per!ence o dertnir os dvgmas pela infalliLilii:la Je 
propuz senlio restabelecei' este ponto ern. relação a accu- e legislar SI) O! c a disciplina pela auturi<lade. 
saçào <lo nourc senador pelo Rio de Jano1ro. o s.n. D.U,\.NOEL: -E lambem pela iníalliuilidode; 

1\Ías,. como. me lcv.antci, seja-me p~rmittido dizer duas 0 Sn. DA NT .\ s: _ Ne;o, pí.!rqu~nt~,.,s conci!ios prcivi.n. 
palavras a respeito do JisctLrso proferido hontem pelo no· ciaes taml,em.legisl:lo soi>1 0 a dJSC!Jll na ü nao r.oc~ .tn
IJt'e f;cnatl6r pela~ Alag~as. O nobre s~nador tocou, cm al- lalliuilidarlc. Os papas rambom lcg1slao s:~bre- dtsc:phnll. 
guns pontos mutto mehntlroso~. (Aparado~.) Nã~ entro no pM autol'idHde. Falki em cxporta:;<iJ do capuclnn!toll.';-
tlescnvolvimcnto dessa matena, q.uc scra m"tuto longo;. (!Usadas.) , 
ma~, em contradk~ão ao qu~ disse~ ~obre s~na~ot· de que V. t?x. sal, e (jlle. cm· !bma Jra 4. ma congr·egaçãü l.!J 
nào.rccouhece scu.1o a autlmdaJe em!, cu. u1r~r q.uc reco· ~" 
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pmpaga11tl1t fi de, lia uma typographi:l c!wrnai.lu tle prot:a o 
ywulu ficle e que hoje st: cltiuua du V ..tLtC.IlW; h~1 ~ollc~~os 
<le propaganda .fide, dos qu.uJs s~ cx.purl:h.> llltS:ituU~I'lOS 
para toLlus as p:~l't os du uwu . .lu. 

O Sll. D. 1\I.\NO EL:- Então sJhein! 
O Sn. DA:\'TAS:- Pois bem, saltem (risadas): p·,rrrue 

. 'lo •) d~s.1p1oocia V • .Ex.. Cot..t p:.d:1Vru '! e cs;a LuLll a 01 oas.t. 

0 SR. D. MANOEL:- E'. 

dc1' muito á occasi:1o c m•1tlcl qtw s~o llt•ii:l opporttln'l~.' 
~ n~hl apro.veilar aquellas em que se aceumu ao .ti~l'-. 
(wu:d;.tli.ls. l)t! homuus que tcclll ustado.tn:~JLa.:.drn•n:.~
trJç:lo sao ::.rruellcs .quo melhor pudem COililccor oses
pinl,os c dirliculdatl s qnc,r•s ne~c.c:os toem; o, ltavet~ ln 
lut;,llo com essas d.tliuuld<,dc~, nw ::;ao os m.ds provrtos 
p:~l'il a~~rava-l~s .. Sr. presidcute, en n:lo tive em vist:,· .o 
tr1stc JH'azt~r:de apreBJtt.tat· o nnl.J,e mtt'qtwt de Ol!ll•l.t. 
elll c ntt•udteno com;tgo m .. ·s:nrJ, II.t mu;to tem,,,, 
Cf'Je estou acuo-ium:~<I•J a n.·sp•!ÍI:tl' n nt~IHOO cuarquo: .. E11 

O Sn. DA:s'OÚs:- Senhores, é lwm nntural que ltajào rno te roia u·aziJu o JocU<IiOUto do que se u·atJ lt dt::cus
"l'anue; csl'orios da s.~ntd Sé para root:cbel.:cer c.:onvcnt•); s:w se () nobro tnili'LJllCl o ll:ÍO tiVI'S~t! clworn:úlo a dl.t. 
:::. 'I Ol' '' )JUt' tocLts essas n•H,;Clos civttS<!lLis d<.t L~UI'Of'a que os r~- Quando tive de fotmularo p:HQGcr·.da ec!lll'llls~:io do cn,,s 
)'ollorn, e al.n·:1 com o 11oJl'SOogool'ür'llO uuraoeorrOoJ'?·ndent.:ta toituic;:w sobro o ptojcclc.J do Sr. son-d •r l'itllCIJla Buono, 
)>crtinaz e <.ll'o11sivoa do~s .rlll't~Jtos or!J cu~ô.t Ula~tle ra. A nncunrrei erJloe os papeis q1;C Cotav:lo na pasta os at'LI{:í''S 
~<~nlit Sé d!:!via ~c,· a prirlletr:t a 1•edu· auxt!tos <~o nos,c, go· du uoln·e urar·qucz. Entcudi, á vista cldle~, IJIIC o nolll'll 
vei'Uo pat·a (f,moautar a lut llo Evau:;-clho solmo: esses Lar.. :-onadut· conc,JIILiria eom u parecer da e•Jlllcuiss~o; ~e1ll 
Lar·os indigooas. isso nao te;·ia totuado a libcc<Lck de mdigi-lo sem pririlc)i-

0 SR. D. MANOEL: -E' ourigaç:1o da S.lllla Sé. raiuontc confoi'ellCÍar COIII ()nobre seuadoto: api'OoOIItOi- . 
· lh'o depois, eoo uootoo son:•clor e'cr·cveu itrl!liCilÍotaUlenlo '' 

O Sa. DANl'AS-Sim. é uma obrigrH;rw, porque, eon!~ o seu voto cm separatlo. Direi aiuJa ao noh1·e scnacJ,,t· 'o 
oisse v apostolo: "Sll prl:iio o Ev:wgolliO é porque me lot que na dioUU:iSãO Jo projecto nao me prcvaltoCCI'i,, Je se., 
imnosta e~ta oorigac;:io. " Entretanto abre o lia nma cot'- mollwntes artigos ~e o uui.Hoo senadot· os nü'' wvoc:rssr•; 
res'pomlencia frívola com o nr~sso govern~, nogauu~~-lho mas o nobt·e s~:naJor lanr;.r.ht mào delles nesta Jiscu;s:too 
:llé o direito de inar·car o localtdade das mrsoóes c <t ltsca- d f o, or~:mw 1to, e pJra que? Pyra mosu·ar q~e a su '. opt- . 
1 ísação mprcma soLrc o que se passa c 0 que ~e .1z nossas mão de (1t1tro tempo era conlorme !J de lwJC:! c p~ra con- · 
lllissõcs dos seus estados.... Jemnar a do projecto c da cornmissào. Po;(-tnc na no-

O Sn. D. l'IIAXOEL:- N:lo àttendeu Lem ás notas. cessidade, portat;Lt,,de dd',·n.Jer .:> projouto e a commís~ao. 
O Sn. DA'NTAS: - ... porquànto não púde haver lei ca- O Sn. 1\I.utQUEZ DE OLINDA dú um aparto. 

lJnnica ou privilegio que coarcte 0 pod!:!r .supro/110 ~~~JS O S!l. VISCONDE DE UHUGUAY: -IH.ts re!Qrir.Hll ú llla-
:rc~í~ nos ~cus dominios, porque, como Jrz () Conctlto lei'Í:J, á doutcina que a Cillll·lliss:io approvava. o noore 
TI'Ídontino o a bulia Jc Paulo li I, o!Jes n·ln(IO t•m seus e.>- lllJrq ucz jui0ou cs~a Joutriua colllo a ria ú constituição. 
ta dos e foi a e!Jos a quccn Doous J~l'incipa.lm~nto c:ot.tliol!. a 
Jefcsa dos nocrodos do chnst,an1saw. Se t~tc,, pots, so- · (lia um aparte.) 
lliroros, é díto"pclos proprius ~octaríos. dó di eito ~livi_no, O Sit. YISCONDE DE UnuGUAY :-A <hntrinu e a úa 
como querem o> Srs. carde.1es Francont e .An1on~llt pnvar ommissáo; en t:lo prcvait1Lo.i mo da ol'iniao do iwoto 
a coróa do Bl':J~il de düeitos que nunca lorao cl!iputados urarqucz para julga-la prO[llia ...... 
it de Portugal? 0 s 0 N 1 1 Il. !IAHQUEZ D.E LINDA:- 'ãO, SOillOl' ...... 

0_ SR. fOXSECA. -IIoje está muito molhar que hontcm. 0 SR. YISCONDE DE URUGUAY :-0 noore marquez po-
(Risadas.) dia dizer logo: -Mudei de opinião; nào h a niu~uom que 

(; SR~ l'RESJDÚiTE:-Mas o Sr. senaclor qne só oLtevo, n:lo mude mais escla·ocidu; c, por maior qut! seja a cap~
a palavra para uma cxplwa~ão, vai passando muito além, uiclade c a pratica do uooro senador, ncnlt um clct,<tr' lho 
elos seus limites. ' viria por mucla1· do opiuiao. Nao aproson•oi o papel do 

O SR. DANTAS~-nom, Sr. presidente, ou vou concluir. que se trata como um triumpho c como um d1wumcnto 
que resolve a EJUest:io. Apresentei-o porque, ~cndo a o pi: 
niào do nobre scnaclot· muito rcspeitavol, úesenlt'a, se llJO 
justifil'a, a opiniao que agora quer comlwtor. 

·senhores, o Sr. ministro, cm vot de censurar-me, es 
tava na rigot·osll obrigação de ropellir com todas as tor
ças as oxpressocs de u~a !lota .do cardeal Franconi, q~e 
neaa ex.pressatnentc o ductto supremo da corôa brast 
loi~a de !iscalisar religiosos que á custa dos nossos co
fco;; viot·ão cumprir uma obrigação, direilo que tivcrc'1o 
sem pro os reis do Portugal. Foi isto, senhores, .ú que mais 
me inrJiornou; e declaro alto c bom som que hei de oppor
llle sem~pre na tribuna a toda c qualquer invastw dos 
nossos dir oitos c a tudo quanto trouxer quebra a nossa 
Jignitlade. 

Uii'I Sll. SENADOR : -Isto sim. 
001'110 SR. SENADOR: -E' verdade. 

/ O f)R. DAN TAS : - E' obt·igat;ao da igrej 1 fortiflcar. os 
direitos dos cbei'Oi dos est:.ttlos, o a igreja que os Pnlra
quooe não tom eut si o espírito 'de .lcsus-Ch.ris!o: • Obedo
eci aos chel'os Jas u:u;oes, porque elles !ot•ao postos por 
Deus pam bom vosso. • Tenho concluído, Sr. pro:iÍLiento; 
uada mais dit c i. 

O Sn. PRESIDENTE :- Tem a palavra o Sr. visconde 
de Urujuay. 

0 SR. VISCONDE DE URUGUAY: -Sr·. prosidonlo, sinto 
sinceramente .ver-mo envolvido nesta coutestuç:lo com o 
nobre ':larqucz de Oliutla; mas ~cubo a consolaçüo de n.ão 
ltavor SJLlo quem a provocou. Eu coucot·do com o~ pt·m 
.:i pios gora os quu o>taboloceu o nobre senador; crcto quo 
a cirocumstancia do ler uma qucstào qualquor tylat:Otls 
~om outt·a que pnncle com um governo osu:angctro nào 
no> inliíLe de O:{atu inar· o tratar dos graves Interesses do 
f'aiz cuvolviJ.os nclla; c: cio, porém, ljtH.l é precisa atlcuo 

Ponhamos a doutrina do projecto do .Sr. senador Pi- · 
menta lluono e d.t Corruniss:'to, e a que ~e~uiu O ndot•e SC• 

n .• do,· pot· Pernambuco, e1n prt:scnça um:t da outra.- Duu • 
trina do projecto:- Os lilhos tlo cstrangeit o n:.tseidos no 
ÍHlperil:.l silo OfuS.leiros, lU~S duraute a minoridacle se
guem a condiç:ío civil do p:ti. CIH~gados á maioridJde s1o 
urasilciros iudepcndeolemenre de declaração ':rlguma; 
salvo se, prefcl'itHln a nacionalidade do pai, se tornarem 
c i lad:ios do paiz deste. - DtJlllrina dos r rtigos dà nobre 
marque::.:- Se o pai estrangeiro de filho nascido no IJ,·;,sil 
declarar que quer que seu !ilho siga a sua nacionalidoJde, 
st~~ui la-ha, o pudendo rrclamar a qualidade de Lrasilcil·o 
quanrlo chegar á.maioridade. Note-se Lcm- redumar-; 
se a r oclama, é porque a perdeu. . · · 

Se esta doutr;na n:w é contraria á constituição, muito 
menos o é a do projecto e do p:trcccr. Autorisei-me com 
a O[Jiniao do nobre senador p.~ta Jcl'cntlet' da argui:,;:lo do 
inconstitucüm:d <lCJtldla que adoptei. Nuda mais. . . 

Jlortanto,nao pense o nobre marqucz cJlle eu tive pot• firn 
:-Jotarolho conttoallicc:õcs:so S. Ex.. a:;sim pcusassc,lar me-
hia in,;ustic;a. ' 

Senhores, não levarei maL; longo esta cliscnssão, quo 
tem .Joga~· propri-,; lil'nítar-me-hoi sómenle a nccresccnrar 
tJUC Inlchzmcnte na scssáo de antc-hontcmnaome. ac!wva 
p1 c~ente rpt_and:l orou o no~r ~ senado: pela prov~ncta do 
Para cpw lut ultimamente mm1slro da {;H.cncla; drsserao
mo, porém, que S. hox, so tin'w occupado com urnanoJo
ciac~aodc que fui Hltimamonte cnearre~a<l0; esperava 011 
CJUe appareccs~o pelo monos o resumo do seu diSCllo s 
pd!U podO!' conheCê( a:j aprccir;Ocs CJUO fc<: e OS urgume 
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tos o:n C{ li C S. Ex. as rurlllnr~. Inl'el;,lllt'Hltl· taltlht:\Jll () m- o Sn.. VASCONCgLLOS: - ... quando é certo que o nobre 
:;wno do di~etHS~> ~e S. Ex. qne a[~pa:·ecen hoje é l:lo marquez uu Olinlla nào dera lleLil u.o meuos pretcx.to para 
laei.inico, tú•He~un1lfln, que na o íle pude cuHrel' clclJc lttl Í6to. 
al"tÍilJU: vejo.me por isso obrigndn a esper·ar· que o d:s O discurso do ~r. ministro nllo foi·ainda publica Jo; os 
Gl~rso de S. Ex. Sl:lja impresso.' Faç•• esia d elw a:;án,que que o lerem farúO .iu~tír~a e dirão ~e miuha proposição 
seria ,}scnsada se a rrwrer·ia nan f·•sse tàn ~ravo e se, merece r'Jào ser ••poi:~da. . 
uao scnuo o d ·seu r so do nrrure sena riM publicado... So~horos, cad..t voz cnmprehendo menos o ministeriQ 

li , Oa Ul~CUS~ÜO dos tHÇ:JtnCiltl~ti! . O_Sa. Souz.\. fn.Hco:-IIa dr. sor· pu> tearlr.J em tempo~ 
O Sll. VISCO:\' l>li DE UnUGUA v ; - ... :rn ·cs .lo encerra· Ó Sn. SJr. V EIRA o.1. MorrA: -Isto creio eu.' 

llll:nto da 211 discnssao, c podcud•f enl:l.cl's,'>nwntc respon· O Sn. VASCO~CELLOS:- O illustre senado~- que li.u: 
der·.! Ire n t 3a. n.~o ptulesHe ser o ll1G!l silencio m:d inter- a honra d\l intor'l'olllper-rne dt.!ve ouvrr-mo antes Je con
T•rctad" 1Hll' q11em náo estiver ao f.,clo destas eir\mnJstan· tiuuat' .-m seus :~partes. E' sem duvida incomprcl1cnsivtl o 
cias. Uei de tf:ll' a honra Je responder ao nobre sen.~Jor. comportam•·nto riu minislcrio. . . 

. na uma resolução que mand:l vi;.:orat' o orçamento an-
O Su. Pll ESJDENTE:- Tem a polavra 0 St·. VIsconde te rio r para o exot·eicio de 1859 a 1860: o minislorio não 

do A.llmque q~lll. · tem peJ;diJ ao senado que altere as verfuas deste orça· 
O Sn. vrscoxnE DE Ar.nuQuERQUE :-Preren lo diwr mento. Para·nue, pois, ins:ar·.pcla adopção de uma lei que 

poueo, Sr·. presich:nte, c principiarei por deei.tJ'ar qui! os já está Olll ex.ecuç:í.o? Se os nourcs .ministros pr·etondes
JiseiJrSOS du nulrre ruarquez d!! 'ilinda são dignos de toda som pôr cm harmonia o orçamento actual cum a. sua 
a gratidão do Sr. ministro dos ncgocíos t::slrangciros proposta para. o exercieio dê 1H60 a 1861, ora intuitiva a 
(apoiados) ; que esses discursos,b!!m longe de serem con- noco2sidade d<1lei; mas o senado tem- visto que os Srs. 
t.ra o gorerno, stio eminentcm nte a favor delle. Se eu mini.s,tros da jiisti\:a e do imporia náo quizer ão ,que se 
fc>sse mim~tro , senhores, tivesse uma pessoa que im- modthcasse a aetualloi d<l o r eamonto; o, sondo·lhos ap9n
J1ugnasse as minhas idéas da maneira por que o nobre mar Lados os embaraços em que i>oderiào achar-se,.não alten
qu~z O faz, t::U lhe ficai'Ía muito OUI'Íl{<lll~, porque. ~àO dêt'àO aos COilSelht S, as obSc;I'Va\)ÕOS da prudoncia, sem 
veJO em suas palavras S~Dão o gr:rncl• dt>sr·Jn rle h.abrluar duvida porque lhes ai.J1·e t'mnco recurso o expediente dos 
o ~overnn para o Lom dcsempcuho lLt ~u:t alta nnssão. crc-litos sttpplcmcnlares, embora n'ào combat:ll) s.;, EExs. 

Agora direi sempre alguma cousa suur·e a questão Jo as restrieçõcs qno a honrada cummissáo de fazenda in· 
orr;amenlo cru- dtscussrt~; bto é, direi poucas pal<tvras. dica como ro;::ras a seguir-se na dccretat,ão desses c dvs 

Sr. presidente, o !IOUl'(l ministro de estrangeir·os, (I r e· crcdítos ex li ao r dinarios. . 
selll<Jntlu-se para sustentar a proposta do ministerio feita Note·s~ tmd:J que o uoure niinisii'O dos negncios es .. 
no anno anter·ior·, em •.trna ép •c:1 em que o mini~tci'Ío tem Lr'angeiros vem p!!dir-nos um augrnonto de 200:0008 pouco 
f'P' feiro conhccintcuto d . .t lWCes>ído~de de ~~cr>nomi? cm mais ou men >s, contrari:mlo assim seus dous collcgas, 
que nos ~chanros e do q11e n:\o Lemos al.>un•lancta du aos quaes j:'t me rel't.!ri, e autoritiando a Cl)nlusáo em que 
wcios par·a ·occor• o r a essas despezas, que1· :•indo~ aug ll'le collocao para qualificar o procediu1enlo do mini~:ote
mijntar as dr::spezas ela sua l'cpartio;ào! Eu entendo, Sr·. pre rio. Se temos pe1 di do ternpo precioso, não .·é por isso 
~idt~nte, que, s1~ ha •ep;ntir;:\o na quJl ~e possa o deva responsa~ol a opposiç:io; é o ministerio. . 
ruo.;I111). cortar de,pozas, é a rl••s nego.cios t"Wnngeiros IJuas i!llportantes questões se teem agil~tdo na casa e 
(upoiadns); e eu sinto que cm toda esta drscussüo nào h ou- sob r o. e~l:~s ~e teem pronun~iado já tod,os os: meus .colleg.as 
vosso alguem que 1•.ropuzos~e ~l;;;ut-na rcducção Íls v e ruas do mm1stena do ~. do ma10: rueu s1lencw ~ena; pms, 
do ~eu llrçameoto,··,porquo eu votaria pot' ella. Entendo mal in:cr·protado. Fallo da intelligencia do nossa· consti· 
mcst!w, Sr .. pr~sidell,lo, que o nosso paiz de v~ ml)strar q~e tt:iição e úa successào d·•s e,trangeiros froncezes •. 
dcsep. econon11sar, e que, se na Europa se tiVe~sc DOLICta Sr. presiJcnte, cm uma d.IS sessões passad!JS estranlJOU 
JIOI' meio de SUoS legações que O governo UO pai~. faz eco· O uo!Jro se~nador pelo 1:\io de J.,neiro que O i IlustrO sena~ 
uomias, a nossa posiçáo set·ia outra; por·ém, ~e as cousas dor JlOt' l'ernamiJuco. vi.:~s~ tratar de uma. questuo.pen
continu:l•> como vá o, eolàq as nossas despe!.Us d iplollla- dente: era css.t a ne;;oc1artáo com o l\çlVerno lrancoz acerca 
ticas só fervem para l'aze1· com que a Europ~1 escarneça de d.as succo·sóes dos suLJitos da nação lraneeza; mas de.
uós! Todavi11, Sr. presidente, votarei pela lei, já que n:la pois do discurso o das explicações do honrado marqu~z 
lra uma so emenda a ollu; ma~ voto contra todas as novas S. Ex.· ha de ter rcconbechlo que em taes questões é hc1to 
despezas podidas pólo Sr. ministro. S. Ex. tom muitos enunciar-se o representante da naçào, por serem assum.P· 
weios ·Jo ro,Juzi-Jas, e eu desconheço a necessidade de tos de direito. S. Ex. pennittir-mo-ha que eom o rcspetto 
se augmontarém as despezas do corpo diplomatico, que tributo sempre ás su ,s opi,niõos declare que não 
quando conf,·ssamos que não temos ruoios para pagar vejo inconveniente em uma discussão a respeito da 
aos nossos juizes c para contratarmos os nossos solda- qual todos os pontos Je importancia se :wàão puulica
tlos. Nos precisamos mais do juizes, senhores, precisa- dos e annoxos ao relatorío do Sr. ministro dos nogocios 
mos mais de excrcitó, do que Je diplomata • cstrungeiros .... 

O Sn. VAsCONC.ELLOS:- Não é sem repugnancia que O SR. D. ~IANOEL :-Apoiado. 
tomo a palavra neste debato. 0 Sn.. VASCONCELLOS: - .... e, sendo assim, creio qíle Sl3 

Ao lado do Y.'Ex. se acha o Sr. minislt'O dos negocies não pode do moclo al;.;um.c~nsurat· os que es~ão em diyer
estrangoit·os, que prestou ao gabinete de 4 de maio ova- gencia com 0 nobre nHmstro de cstra~gotros;. e amda 
lioso apoio de suas luzes e pratica administrativa, desem- monos aquclles q,ue, não estando cm dtvergc~lcta, ~p.re
lJeohando dilferentes comruissaas de cooliança e de alta sentarem, como tez 0 honraflo marque.~ do Ulm~a, tdc~s 
Hnportar.cia, quer no interior, quer no exterior do impe · que vodem tlar a essas no~ociações iorma mmt? mats 
rio. Sinto não poder retl'ibuir-Jhe com o meu vote; mas conveniente: (Apoiados.) Sem duvida, Sr. P.restdent~, 
S. Ex. faz parte Je um ministerio que cl!lmbato a politica quando se dtz ao governo que ello tem no patz o apow 
do :wt·orior, e vê o ~onad~ ~uc não d?v.o fazer.uma :~ustrac- . da opinião, bastante cnergic,) plra desprezar supp~stns 
çào, que nem o nobre mmtstro extgll'la do nnm e nem eu· coullictos, quõ tau te parece o assustão, que se funde 
logic<uuente estava autori:Jado a eswLelecer. no di1oito pa'a com ellc triumphar ;. quando se alle~à\> 

Guardaria silencio, não tomaria no ent1·etanto u palavra, exemplos historícos, como foz o noLre marquez ~e O !ln
se ni\o tivessa obsorvl!tlo que o S1". ministro cm uma das da, para mostrai' que a justiça da cau~-~ é supenorá os
sessões. pnssadas !'ora injusto, para não dizer severo, coi_IL tentação de !orça, por corto essas man tlestuçõcs nãl) po· 
"oppost~t10 , e principalmente para com o nobre ex-pres1- dom c.ontral'iat· a lldministração <lo estado. 
dente do conselho, scnml•Jr de Pernambuco, a quem não o noure ministro ueclarou~nos hoJe que tocava tll 
l!'ata como merece por s.ua posição, seg'-ndo já foz son- quost:'io provocudo 0 cm justa defesa, sem a intenç~o ele 
trr o noLro l:lenador pelo Pará..... olfendcr o nobre visconde de l\faranguape, seu antecessor. 

O Sn. ,CAl'IDIDO BoRGES: _ Não apoiado. Parece-mo tji.re S. Ex. n:'ie domons~rou C(U(!l houvesse si:.lo 



no SESSÃO E~l 21 DE JtJLUu. 

n~:~<'n~sario wecorro··-~A :tssirn dll~le mode {ts accusaçõrt! discussão do projecto, vencido este pm1to, é inoppor111Jila 
lcitas pe'o mir.Jstro l'nmcoz. (Apoiuúu.ç) . . . . · porque ao. s~n:~tlo não eomp~!o a miciati_va em ,~~os ro:~ 

Disse mais o Sr. ministro que já no seu primeiro ministe· formas. Se as dtfficuldadcs são graves, cumpr6· cn•cara-làs 
rio se occupára dt•stc a~sumpto, it.'f).(lo nos mn treeho de c re;olve las, e nã1> adiar uma dce1são porque· se prôh,Je 
.corre~pondencia relativa{, mat\lria: c qu~,-assim,. não f•ú o a quosl:\o d~ clillicil solução. ··· · · . . : · 
ministerio de 4 de maio quctll teve a imciativa na. dis Eutt:ndi e t•uterulo aiuda q:uc o :trtigo d 1 const~tuiç~o é 
cus~ão. Bem sei, senhores, que es a. qu0stào _clttre o ga· tno cl<~ o c tcrm nante qu~ Fe n.llo presta .a i~nlerr>i;- tM~es ; 
!Jinl'te imperial e o dt! Sua ntagPstade o lmpt>ra•lot• dos ~em mt•smo a p:~l~vr~ resulencza, ,de q~l.e se_ ~erve o _lí:gii;~ 
francc7.1'S não dat:1 de :1857, lS1iG,. nt•m cl~: 1855; mas 'laJor constituiote, carece de expltcações. · · · · 
n.csde 1845, p(~r occasiflo de lix.ar-se 11 intelligeucia de um~ u~1 A voz:_. v. Ex •. fJOnsa que csle artigo é C(!rJslit\i-
·cJrcular cxptdt.la. aos pi'Osicl~otcs ~e provinc·~ pelo minis cinnal7 · 
tcno de estrangeuos. Se, po1s, ~~1zennos ser JUstos, h ave- • 1 • • • _ . • • " · •.. · • 

n~os reconhecer que todos os mtut.stro~ q,ue se te-em s~cc~- ~ S~. '_ASC?N.C~~LO.s · , . Se, este art~.,o n~o.e.co.n.~t\~ 
ch·lo tem encarado esta questilo de accord'o com a dJgnt- , tuctnnal nao ha arll.,o con lttuc10nal na c~nstt~uu,:ào.~ . -: . 
'(hde· é lo .impcrio. · : lLu:A ''OZ: -E' imperativo? ~ · • , 

O no~re s··~:•dor p~lo R~~ .du ~·?,o:iro 1
' Sr •. vi~co~d·? · o SR. VASCONCELLas.:- Entendo qne sim. Y. E~ .. me. 

(!C u,~.,~;J~ .diZ ,que~ -~·~estão lóta mal ~n.ca.rnmlw.d~ fl!oli'IUÍtta quc o.le~:)) Art. 6o,§to. São aicl_adã?S IJ•aslletros 
J elo mtm. t~~IO de,! Jc .n._.no, .. e que nti~ PCJ mttt!s:e. o;u. 'os tJue no llrastlllverem na~c~~o, qnor ~eJàO •pgenuo~_ot~ 
que a propo.ta do .. e ~~~tsteno lr.ou xes.o co~.phc.~çõc; ,e : liiJerlos, ainda que 0 pai H~Ja l'Strangciro, uma ''oz,quc 
:mbaraç"s qc_Ie nflo c~tstl:1? .a~t~rwrmente. Essa P!~PO~I.- : est~ não r~sida porserviço rle .sua nação. • Nadll, nl:.iisclarô, 
yão ~o nobre sen tdor c mm to 0 ravo, c, se S. Ex. esl.t fl:ns : mats )O:>iti\'O· do que este arttao ., para que· tamanhas du. 
Jnlctra•lo do que eu ào tal proposta, cumpre q11e lhe d't: pu . · . I 1 · t t··o · lcs ," ' 
li. 'd ,, 1. 

1
• · . v1das em, tjec o. a stmp . , 1c1 ,,fie ... e con~coça-nos u''S ~muaraços c comp 1cações ' . · . . . . . . 

1yue tlellit. podem ori~inar se. Pelo. que me cli:r. te~rcito O Sn •. D. MANOEL ::-P'Jra apowr exigencias francezas. 
declaro no n9bre miiJisL:o que, rcccnhoc1:nJo o nwlin~· c o sa. V.ASCO.NCELLOS:- Não digo que· sC':ja por'esso. 
de~tes ncgoctos, estou dtsposto a calar-me desde que S.lbx. motivo Ou~odo cu nã() tivesse ahms rudimenlos:d~ di
li:-er a men_•l.r advertencia sobre O p~rigo OU Ínconve- rcito, cij).'~:rlo 0.:10 carecia reCOI'r~r a a~>!.vogados p.a'r(ou: 
mentes da ~Jscus.s~o ne~te ou e;n outro .qualqu•:r P?~tu : cxplicar·cm. 0 sentido deste artigo. Se a constittii'ção _quer. 
dJs relações cxtcJ'IOre~;. hquP, po:cm, constgn•<l'• que fot o .· qu 1~ st·jao neccssarimnente Lrasiwiros estes P, áqu.t!llcs 'ir~ 
11obrc senador· pelo ·R::I) tle l<~~teJro quem ·trouxe a dcbat(' divitl uos comr1 ·se 11a de faculta.r a al""u.ns a, escolha, de 0 
a p•oposta, posto l'Str·anhasse 'lue ·a opposío;ão falf~sse nos ser.~m 0 ; não t. · ::~ · ·. · · · 
c?nllrctos, d() •r.u.e .aliá~ se occtlp:>U o relatorio do Sr. mi- ·.• . .' . · ·. 1 . • . • _ · · 
mstro de est1.·an"rt.ros, . t:lM .. 'Oã. - N~o cs.ta demonstrado,. apenas Y. Ex. 
. Não viemo.; c~·r.ct• ao parlalJ)cnio que f~nli)S os Hnicos ~o r!Jz. . . . .. ,. " . . .. 
que dessa _questào _tratáráo, Item que não po,Jc ser contes· . O Sn,. V ASG.ONCE_LT.~S: -.Como n~o,es!a; <le~~mtrá:lo 1 
tado que _as n.otas de 4, 8 d~ novembro c 6 de d1•zt>rnhro O a1 t. 1 'l;S tia constJlmç;\o d1z que· e constttucwnal o que 
cxtensament~ dt>llenvol vêrão o.as~umpto. ( Apowdo.t.) E nem :respeita aos hmites dos poderes, politicas e cws clireitos 
faço culpa ao actual Sr. minjs.tno P,ór não te~·-sc eAplicado !políticos e individuaes. do.~ c_ida.daos • . N.ão _r~lit,, p~i~,Jai.ta a 
ante a legação franccza com a mesma an1plttude, por que dem0nstraçflo? Náo sel'lt dtretto, pohttco e mdLVId~.!.<il o. ser 
lhe. falbârão (;H',l.Uí57 elem;en~os Q in(onuaçõ()tl .que p_os· ci:la.l:io Lra.s~l~iro? . - ·. .. .. :' · . · . 
ter10rmente vrcr<lt> ao conlte~·ltl)..euto dt) ~oycrno Hllj)el'tal. Se n.esta d1scussão se empenhar o. s.en;ado, ouJ.ros o_ra-

. A ltora e·sta já tão. a·lLmtada. qu~ nã:o pc1 miue que dores que não ou deruon,strarâõ. ao n:Olire inemuro, por 
eU reproduza. OS fuud"amenlOS da 'leCiamac~;lo tiO go el- S. p,,UIO ~C a duvida qlle Jevan.to ag_ora é 011 não .(>ÚJ· 
no francez c- os motivos cm q·ue o gaLincte imperial corlente. . . ' · ,·. ·: · 
-cnt:1o se apoiou para manter o direito das autoridade!'! Estas p·1lavras ~~H''Cnt apenas !)ara ro~istr;ú o mc.ti ''o lo, 
elo pai". na fi~calisação c arrocadação ?as heranç<•S e quero que cll<•S fiquem .coosig~adas nos. anolcs 'do; par· 
dos. suLd•tos f,an.-ezt:s. Em 1omate direi que csplro lamento. Em outra occas1ílo he1 de-dar-lhos o desen.vQI, 
que 0, n~•lHe miu~stro sab~-rà- manter seu. posto, () vimentO a que Se prcstão. .. . . 
não o mcommodarc1 com mats. refle.xõcs. ·. . Reftlrindo-se ao discurso proferido pelo honrado, &1· 

A- esta que~tão EC prenolo o projecto· apresentado pelo na dor pela proviocia do Rio·Grande do Norte acerc~. ele 
iHustre senado~ o 81·. Pimen~a Buon~; c ou antes de promessas qu.e se dizem fdtas a U~quiza nas .suas;vistas 
quaesquer· corr~Jderaçues dcsf•J:ava ou, VIr se a elle adhero de in~asáo contra Buenos-Ayrcs, l11sse o • nobre s_enad,o.1· 
o noL:e· minístr~ • .(Pausa.) S. ~·x:. r.odcrâ dar-me qual- pela. prov.incia d:d~ahia que, se S. Ex. o actua~ Sr. n1i~istro 
quer stgnal que s1gmfiqne ou expnma o seu pemamen.to... de es!raoaeiros alguma promessa fez a Urqu,za, dé certo 
Vistó que nida me diz o nobre mi'nistrl!l, fico que não a não fari~'l. s.em autorisaçào do mioisterio de 4 de·inaifl, 
tem por convrniente der.! arar o seu e o pC'n~am(•nto de :e: que, pois, soure esse ministerio·pesava a· responsablli
~e~s collegas. soLre o rcftrido projecto. N:lo insistire\, clatle de quacsquer intelligeocias que tiy.e5sem havido 
pOis, que o laça. . qüando s~ Ex. esteve no Prata. Eu. não SCl seS; Ex. res-

Em meu conceito o ponto cardeal Ja questão está ain- ! pondt'u a esta: parte do discurs? ~o nobre se~ador peltt 
da por discutir-~e:-E' ou não constit•lcional o art. fio§ 1 o Bahia :- como não apparectl:l· hoJe Impresso O· discurso: de 
da constituiçà<>? Se c) con~titucional, corno pod.ere111os nós . S, f:x..... . · · · 
adoptar o projecto do illustl e senador ror s. Paulo t o Sn. D. 1\IAN.OEL.:- nlas. apparcccu o do Sr.l\laran-. 

O SR. D. 1\L-\NOEL :-Apoiada. • guape. 
UI\U voz:- Isto Dão está em <liscussllo. · O SR. VASCOXCELLO-S : ,_ ... n:io se1 se S. Ex. :cespon· 

. · · · . · ·,deu a 1·ste topico do discurso; o certo é que o gabil!~tO' 
(lia dwersos. aparte~.) · · · . · · de 4 do maio não deu. autorisnção alguma a este respe1to 
O SR. YASCONCELJ.OS:-:- Co~o n~o ostá cm dis~nssão 1 .. nem por palavr.as e menos }IOl' cscripto. · · 

·N:Io ~e .trata :~c~s~ da wtellLgeneta ~e um alUgo da , 0 Sll D. 1\IANOEJ. dá um aparte. · 
constituição? Ex1eii~Se 011 não t,un proJecto r.o senado, • . 
cr:ncmpre assumpto do nos!io Jeuatc, e t:.nlo qúo dcllc O S1t. PA.RAN!!OS:- N:lo fu~ encarregado de tratar 
uos fallou o Sr. ministro e teem tratado os oradores que desta quest-J.o. 
me prccêc.lcrão. . o Sll VAscoNCELLOS:- Isto é o que cu quero cm 

(Cruzdo·se apartes.) resposta ao no~re senador pela Bahia. 
0 Sn. PRESIDENTE- Ált(•llçlío. 0' Sll. PARANBOS clá um aparte. 

. O Sn. Y,lSCON'CELLOS:- A constituiçtio _é clariesima; O Sn. VASCO~CELLOS:- Estou s:ttisfeito. Tl•nh? oiindtl 
11Ós a uáo l'oJotpos 1 el'unuar por meio: orJin~rios : a I ryuc !'<t!.CI' Jilf~.rt·.n_tr:s obs-crV<IIJucs s•;hrc alguns- l•>fHCOS d~ 
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1'1:)]aJorÍO ~-dó :Sr_. mi IIÍSl r o d~. e!itrangeil'OS: hínho lllt' sino 
du cham .. r a attençao de S. hx, •. para alguns pontos,· como 
sej~o ': a. éxtr'aJkçà_o de ~rimínosos ·_e out.ri>s 'd~ muita in'i 
p JJ:tanc~a;m:~s V. h x. v c ,que a e~tl hora fó,·a t~s,Jabus tr 
tla pac.ienqia ao ~.onado. S~lO ql~ast·3 horas j ~lgu~s dos llO~ 
:Lres ·scn:td(HCS Já se teamrettrado; e v~ Ex; vc qul', to
marid.J a1ia!àv' a ne&t~' circull1s!ancias, dei uma pruv:t de 
IJIIC náo prdendo protelar n dtSCitssão. 
o Sri.. n. 1\IA;l'IOEL: -Está claro. 

,1 o .sn •. V.Asco~l::ELLOS: - Occupei-mc Je le-Ve fias 
qucs Ot•s c:•pital' ro, p'lrque a hora não atlioilte observaçõc~ 

. desenvolvidas. Queria igualmente fallar na rdonua da 
s~cretaria. 

o SR. ·l'RESIDENTE: -O Sr. senador ·p6de falk•r. 
0 SR. VASCONCELLOS : - Sim; mas a reforma da se

crctari~, vi~to que o _Sr .. ministro de e~trangeiros trata 
elltensamente desta matena.... . 

o. ·s-n. D. -MANOEL ': :_ Tres folhas de p •pel. 
o Sn. VASCONCELLOS: ~ ... e diz que por nmtr da eco-· 

nomia nllo augmcntou os ordcnalllos, p;Jr amur Ja harmonia 
consultou a reforma feita no thcsou,ro, eu pretendia con
frontar uma corn outrn, a ver se ·essa harmonia se dava. 
Queri:âallar à. respdto dos consultor~s; queria dcmonstr:.r 
a S. ·Ex~ que, ao passo que constdera o consultor um 
.simples empregado da secretaria, como o q~ali:ica o. art. ~o 
dó régulamcnto;· eleva-o entretanto a postç:lo m::n:J cnu
ncnt i do·qucr á d·J conselhei1·o de e~taJo. O conselho de 
e~tado é ouvido nas materias em que o governo o enten· 
der convenie11te; ma:; o consultor deve sct' ou,ido necn!sa-. 
ria c eE-pt•cialmente so!Jre os mais itnport;mtc~ assumptos 
que col'l'cm pe_la reparti,ão de estraugei~·o~ (apoiados); e 
tie·m dt•peudcncta alguma de ordem do mt.u~tro. 

, 0 SR. PARANHOS dá um apat te. 
o Sn. V ASCoNCELLos:- E' comoestá no nrt. H do 

régúbmento: Conheço que estas proposi~õcs deviao ser 
desenvolvidas. Queria ta miJem d~:monstrar que para gnar
d:Jr se harmonia entre o log:inlc COilsttltor n 1s s Cl'ct•rbs 
d't.: <'str;uígeiro ·e .do im_peri? ~h.eg?u se a úar ao consultor 
dà Sl•CreLarl:t do lffip!!riO a lllJCJUtlVa, de ffiOUO que O COO· 
sultor da secretaria do imperio n3o só dá seu voto nas 
questões em que o ministro quer óuvi.:.!o ~omo deve 
Jli·onúncia' lo em todas as quest1Jf's, segundo 'JUlgar con
v't·niertte àoserviço pu!Jiico. V. Ex., a bem Ja harmonia, 
extinguiu, por extmplo, a classe dos praticantes, cons1~r 
van,fo·tres ou quatro dos nctuaes; no enlllnto que seus 
culle":is creárão essa cbsse; e as .st!cretarbs que a n:io 
tinhrt~ p:ís.árão tambem a ter praticantes, tudo isso a bem 
dJ hatmonia-e da economia ... 

0 Sn. D. 1\IANOEL: ..;_Tudo isso pr.ova ·a uni:lo de 
s; Ex. e 'sQÜs ,collegas,cada vez mais Iotiml. 

O Sn.VASCONCELLOS:- •• :.porque, conformeo rela
toriB:de. S.:Ex;,alguns empregados teem apenas o augmen 
to de 10 ou·.17$. Pelos calculos do thesouro os emolu· 
mentes arrecadados. não excederáõ a 1.0Q:OOO~; mas po
deráõ elevaNe a 1.50:000g no mais exagerado orçamento;: 
com os preceitos de economiaqueSS. EExs. se impuzcrâo, 
equeS. Ex. não quiz infringir, tem de elevar· se, portanto, 
a mais de 600:000& a despeza com a reforma das fecre
tal'ias. 

:Faço ·simplesmente essas observações, sem desejo de 
n1.ólestar a VV. EF.xs., porque vou per•lendo a esperança 
t!e v·er a1iresentados o dbcutiJos nas camaras os regu-
lamentos das secrctat·ias. · 

0 Sa. D. !IIANOEL :-Qual! .... 

umas int'Cirmaçocs {t sccret:lria rl? imperio; ~uplicou-sc o 
nuiMrodti empregatlós, e~ ~~··p•lis: de in.,tJ.nci:t miuha nu 
sco11uo ·elht• V!Cr:\o em-or.Jgi!Jal, :llMqnc nà,, .su .. putl•.!r:lr• 
na secretaria tirat· cúpi.•s ti()~ l'ilfll'i~)· d~ modo <JilB:_Ialv,·z 
os 'mande· á uwsa i:e.mclliutanwnll•{ .poriJUe n:lo -devo· t·u 
extrahi_ragora eú·pia;: qti:.mdo a l'em·etaria·- o o~o· fl·z.com 
50 einptegados etu me:t.·e·taillo t:;. -.·. ' .. ', , " :. · 

Eu pódi:t dizer tarui.Jcm a s: Ex·; IJUO, segun•lo a.·reforma; 
o officíal de secretaria 9,ué. é m:tis graoluaóo oào· ~oiqua 
uomc tem, pa16l·'e que e ..!11 octor ~;or·aL.;~. :- : ·. · 
- O Slt. D. ~IANOEL : . ...:... E'. . -' · :·. - · 
o.sn. vÁsco~ci~L~s:·~ .... ~tem _s:·o·~o~-~·de :or·d~~ 

nado, óe modo que pMe ser :tp;.st·uta•lo Con1 ésse .. v~n
cimcnt••, cmqu:wto qu·· um mini~tro plenip:;terzciari.o 't~úi 
pa• a m1 aposcnaa•loria quand11 Nacancéido. no.·.s:erviso 
3:200~; que os ad L dos tl:t lt·g~çflo do llrasi,l ,lccm. 8'-'0$ .o·a~~ 
SU S ap•·St:llbdorias, ~ .Ufll co.ntiiJU6\la liCCr.~tárjá'\1~ tS· 
ua~geiros tem direito .:d:u00$.1. ·_ · · · · .. · 

O SR. D. 1\IA~OliL: ...;..lia outJ'O I'SC<tndalo não-menos 
n.otayd qtte :s.; tu bllar .hei de aponlar. 

0 Sn. VASCONCEÍ.LOS_: _.:.. Talvt~z qúco',p()rito a· quo o 
n~JLr e. s~~adi1r se t·_dere .st:ja ·a tios c.r!•pregiulo_s ~ '~nl 
ua~pombahd..~,lc qttan,io vem trabalhar n •6 ~ecreta1 iús, 
alJonan,lo se-lhes salaa i\> segun•IÔ o· tt-..~ballió.·· ·•: ·· '· · .. ' · 

Ü Sa: D •. MANOEL:,.... Â iu·Litrio .do .·go~é'rno: _' ~ . 
O SR. ,1,\SCOXCELLOS: - Vt·ja V. Ex. ·ati: :que, ponto 

poderu ir essas ('Ommi$.sÕes WJ int;,.rwr, , -par41 as._qu..~:cs ,se 
Jllls pede .mais t:liubei;o. . .. . . _ . . ; . < , 
OSn.D.~f..~NOELdá·um·a.r:u·te.. · ....... ,;.,··· 
o Sa. V .. sco.scELLOS.: -Emlim, s,.-. presiil.·ntE'; 8om~.s~o 

hor:lS de fechar as portris tio So•nauo; iii I e i': 'qúe. n:io é • 
porteiro tia secretaria li·:: ~stran~t·iros qi.itjin l'cchà· a p·orfa 
de-ssa secretaria, é Util S•·gn .. d l. o!lici~l a' qúéru'stl (f~u úisa 
íucumi.J~nci:q e o porte' iro vai á ·sccrcúír'ia·e· riãa··s~ ~illén
de com o gove' n'o da ca~a; t·is o 'ipHi ·Jispil~ :o ,ar~igo:llo 
:rgnl:uncnto: ,• Art~ 6~; ~m, cl~,s st•gnn~lo~nfl!ÇIJ\<'~·e.w_pre· 
gados no arc_luvo tlcvtr~ rt.'SI~ty __ tto cdlJH:t.~~ tla sccr:c~a~t_;t! -~ 
t.erú a s~u c.argo.a'gua da, a~s.i·w .~·,:r:f>-"~i.~Ilr.:t:i,•iLé!:~~~:,;:~eridl> 
rws~e se1 vu'o aJ_utlado pvr um dL•~ contl!tUO~~ •' Aquncr ~ 
inino. · · · · · · : · · · · :•. · .. :; ·: ..... :·. .· .'· 

o SR. n: .1\I.lXOEL :.~ E' uma. s~rie _de. cscati(ú.Jo~ f .. 
Dand~ a hora, ficou a discussáo •adiad•l; .. " -.! :; ;: , 

O Sr. ministro de estrim3oiros leliroti'se com· à-s Torma.: 
!idades com qtié íit~ha S,i~J re?é~J!d?: .. · ..... :··: ... ! ': ,: 

0 Sn. PliESIDÉNTE deu pa a ordeh1 d.J '<Üad~ segt!iÍÚe 
SeSS<)O : . . .. : , : . . . .• . . . , . . .. 

l!a discussão da indicáç~o.do Sr: :Vi!!CoriJe de Jequili·. 
nho.nha sobre a. hora da abertura .. das sessões; co)'ny_ j>a~ 
recer da commissão da mesa; .·.: ;.. ·. · ... '' · · ... 

1a e 2• discussão da pr'i.\p·,_,sição da ca!lma do~·depU
tados.auLori~ando o .governo.11ara wf~r mã1' a.taLella.:<las 
maior·ias dos. ollici;ws com!.Jatcntes da armada .i _ . · 

E as ouu as maLerias ja tlesignadas. · · 
Lev01ntou-se a sessão ás 3 botas ~a tarde: 

Sessão ·em ~~ de j;rillao~: -
PRESIDENCIA DO SR. MANOEL IGNACU) CAVALC.ANTl 

DR LACEltDA. . . . . .. · . . • .. 

SUM3•Anlo.-O,iem do .tlia~_:.lndicaÇão do Sr: t'isconde de 
Jeq1.itinlronha sobre a hora da abertura:.tlus-sessões •. Adia
mento da dist:ussão.- Reforma da tabella.dasmaiol·ias dos 
6fficiaes combatentes da· armada. Di~curso .do Si • .ferra;. 
- Otçamento dos negocias estrangeiros.- Discursos. dos 
Si·s. visconde de Marangu~pe, visconde de. Uru9.uau; 1ni-
nistro_ de estrangeiros e D. Jlanoel. . ~ ... O Sn. V ASCONCELLOS :-N:lo tenho ess:t esperança. 

O Sn. D. MAli!OEL :-São factos consuminados. 
El Sn. V .ucoNCiLLOS: .:._E. o ptoteslo de alguns dos 

meus ~ollcgas que entendem que es~as ~elc.u~as são exa
geradas e_ que prejudicár:'lo o serv1ço ficara em meras 

· .A's 10 3[4 horas da· manhã o Sr. pres_idcnte abriu á 
sess:lo éom 30 Srs. senadores. ·. . 

palavras. . 
Para ver-se como melhorou o serviço, YOU aprasent~r 

um argum•Jnto que nnó tem réplic~. P~:di ha mez c me1o 

Lida a :teta da anterior, foi app1·ovada. · 
Não houve expediente. 
Comparocênio no decurso da sessão . m~is 8 . Srs. 

senadores. 

\. 



:122 S~SSÃO EM 22 DE .JGLTIO. 

ORDEM DO DL\: . Se·· so' Mio t' n•a, sónlini'ei'l., 'delhitiÍ' üm n1ellin.1 a1imnltJ 
imp·lrt~nlc, um mclhnl'ílmr.nm que tr<Jgn:.al:;um~\ uLili; 

lNJ)JC'AÇÃO. SODRE A II ORÁ Í'lA .ABERTÜR,\ DAS SESStiES dado pnhiJc ')])ahl qiio IOCIII mos no reí)irnento 1.·E.uopflo·· 
· · DO SE~ ADO. nho mo,· P"rt<•nto, a esta· alteração. · ·· · ·. ··. 

·' .· · · · · · · Se, po1ém, ha outro pensan•eutn, o elo prOI'hgar.por)1'1,11is 
'· Et;trou em 3·1 discnss:lo ·a ·in.rlicaçfio do !'1· •. vi~.con:le meia lnm}o le.rnpo do roler:mcia, vindo a fal(~r-se acha~ 

dt! Jt·quitinhonha soi.Jrc a hora ria :J!Jortura dus sessões do ·muda ~s .11 1/:!., rnlfln cligo que é incon,•onienle a medí(l,, 
senado,·· com ·O pat'ecer ihr.commíss:~o clii mesa. porque, 11estle o ilia em que a :tbMt1tra da :se>s:\n ~ludcr 

'O Sit. DIAS• DE CARVAUlO ·: "":- Peç•J a palavra: s.er p: oro~ a· la pnr rn:.us meia hor:1, ra.Ja um· d~ nós, .con ~ 
0 Sn. ·l'll.ESII>ENTE: ~Tem a pal:~vr.:t. h:tdo nos outros, de1xará de apreseuta~-w a hor:t mar~ 

cada, e, cont:rndn com o espaçamento, so no!1 rcun1r~mos 
O SR. DIAS DE CARVAT.tJO: -Sr. presidente, se ou fls 1 t 1/2 ho1as ou ao me[n-di:~; Acho in.;onvcn1cn•o 

àtttindessc a· que esta p1·oposiçào já toi duns vezt·.s appm que se alrere a ltOI'a tio collleçar a sc·ssào, po1que·n,·~ 
vàda pelo senado; e· que se devem reputar ln11ters quars pare:·o quo será mu1 dillicil conservar na c;is~ :nmuoriJ 
quer esforços para que ella nllo passe, eu de~eria impor- Slllliciente de Srs. sen:tdorcs ftlé as;~ 1Jz. Um· ar11go uo re• 
me silencio;· 'mirs, cem o eu· estou convcncHin de que a gimento t.letermina que a~ !'CS:<ües durem quatro hor·;1s; 
proposiçao, se n:io é inutil, é inconven;orlle, insistirei ain e, cnrneç.tndo e lia~ fls l'l 1/2, tel':'lo Jo prolongm··sc ar é as 
da em demonstra-lo. 3 1/2 ou 4. lwr<ls dJ. rar,fe. · · . . . · 

V •. ~x •. hit de pc:rmittir· me que cliscorele da sua opini~o Eu r~ li o com a expBI'iencia ~o anrio_ pnssa,Jo é. cóm ~ 
man1lestada o anno p3ssado, qnantlo se tratou dt•sre as- tle~te anno, e r ai vt•z mo <Jvenlul'e ·a dtdM que tambe.m 
suinpto, a~euir tiO respeito que eu tributo, n:io só á pes · 1 com a prolla!JI!idatle dos Jias e \mnos seguintes, ,piJr.que 
so~ de Y . . !!:~:•. como ao Ioga r que occup:l. As pnlavr~s q•1e! estou convenctdo de quP, se. até <Jgora .r<~ra~ ,~ez,e!l, ~~ 
V;- Ex: ... proferlU quando eu propuz urna ernt·ntla <JO P<•t·e- • conservao os nobres m<·mbros desta casa rcun1dos pl~ .<•.~ 
cer.qile se discutia não me convcncêl'áo de que eu estava 3 horas, muito mais dillicilmcote se conserva1áõ arê, as 
errí erro D<;:juizi., que fazia aseu respe.i to. 3 1/2 O•J 4. horas. · · . • .· . , ·. · .. 
:Eu'·peça a cada um dos nobres .senadores que me oscu. Portanto, Sr. presidente, ~e a propost~ão nãolem utr!\-

tão que prestem toda a atlcnçãwa esle negocw, ryuc com tlaJe immetliata, porque para fazer o que ella. propt1~ ·e 
parem entre si ós artigos elo regimento qu~ n;etu connex:'io que estamos fazendo actua:mente n~o é preciso:,·r:er~r; 
com a materia: de qtio .~c tra•a, e que dewlão FO eu estou mar· o tegimento; e se por out1·o lado çcinsitleriida· olle
em 'eng~no quanuo penso pela maneira por que me enun rt~ce ellu o grave in.:onveniente de prolongaren~ ;se n.s 
ciei o':.uino passado. ·· .· . . . . · · . · n()ssas ses~õ··s :1té as 3 1/2 horas, nenhuma raz~o Jtscu~ 

·O artigo' (não me recordo o numero) do nos~nreg1mcnlo oro que justiliqu<! a reforma proposta. 
i~terno·qu; se· trata de_ alterar diíl o.seguinre :. • A's ·lO Taessao, Sr. p1esidente,. as razõe~ CJI,l.C me dGtcr.min:i? 
horas·rcumr-se hão no salão os senadores, e se ate as 1.0 1/2 a negar fl nwu vuto ao parecer tia mesa, embora lhe Ln. 
não iwu,•cr·número· sutliciente de membros far-sc-lui a bute. todo o meu. respeito e ao illustre\.autor da. indi-' 
·chamada e so~eclarará que nés~e··dia _não ha ~essao_. ~ ca~ão. 
:, )lor ~o,le.~irncra:do·'se.n~do c:~ta,beler-cu~sc a, pra~ICa de 0 Sn. PR ESIDE'NTE : _ Vni-se-ler um o.{Ticio que,a,cabo 
esperar mars mera hora, e so ás .11 hor .. s, na o h.tven•lo d b ... d c. • · 1· · J · G q t'ln .. 1 

0
· 1111, · ... ··· · ·fi'····' · · ·t"·. ·t ... , .. · e recc er o..,,., VlSCOIHc' c e ut 1 ••• :n.t~~ero. su !Cienro, ~ _qu_c, .. e: ta a·. ci,Ja~.tc a,. so <.c clara · · ·. · . · · · _ · ', . · · ·' ... 

n:\o have1· sess~o~· Esra po1s estahclet;llln n'l re"l ment) O Sn.. 1° SEC I\ ETAR lO leu entao o olhe r o do, mcsmH 
,iiite'rn·ó:d(í:sl·ri'à'do. qúé'as1o'·hor~~s)e' d~v~·m r.~unirós Sr. visconrlc part~cq·a11do não po1.ler comparecer.: h.t1je 
'seus'mcmbros,'e' que: ás 10 1/2 hows, n·ro hàvcndo nu! por se achar eulen!IO ; e que, lazend() parte .~f~ ,.o:
Jl)eró' súfiicienle r·ara celebrar-se a sessão , se faÇti à dem do di:l da ~C~S:)O Jc hoje a 3•1 discuils:io d~ Su;~.l~ldt
chám:adll~·Um 'nobre senador pr·opo'z qué se alrere o 're- ~açào relat1va á hor11 da aher:tura da.s sessões, ped1a:que 
gimentÔ' dilcas·a·•e'.que. em .Jogar de 1 O !wr<JS se diga·U. l~sse consultado o S('nado , se. convmha en:t :r~tar·a ui~~ 
pérgúíito:eu :. Qual•é-a consequr·ncia nccessari.a da alie- d1scussão po1· alguns dws.-Ficou ·o 1 enarlo mi errado; . 
raç~?· deste ~rtigó do regiincntô. inlér~o?. :·. · . O SR. Jonm: - s:: presidente, acho incorvenign~e cm 
·· ··E·- que;· em 'iogar ·de nos· rcúmrmos aqut asf O ~1oras, attender-se a este olhc10 que aci:lba, ,llc ler-se; ,p,or,q1~e 
tws:reunãmós ás:H~.: · · · ·. · . · .. · .· ·. · . · . ria? póde ser permitiiJo retira-lo nem adia:lo, qu·a~~~ Jc'l 
. Se 1_1:\0 h a na rnd1cação elo nobre scn:ulor outra clrspo· exJ!:te um parecer Ja m :sa. . · 

siÇãO,alémída·•qi.Ieallera • ~ hora :(]e h os ·•reunirt?lo~; se o ·Creio q11e ~gor~, depois que este paret~r }'qi :dai! o par.a 
. pare'cor da.mesa ·apenas diz'que se approvc. a· tn'dicflção, ordem do dw, so compete ao senado deCIIlir·sobre:.a sua 

sem oaccrescentar qualquer outra providenclll, nã? é e vi- materia; por isso direi sobre ella o·que enten4o. :' ' ;, 
dent.e ·q~e subsistem toda.s· ~s disposiçt}es dore~~rnento,. A razão allegada ~elo nobr~ senado1· que ~cab~ d~:f\lllar 
e· que· somenre:se delermura que nos re11namos dora em para recusar-searclorma ped1da,. lcmg.e de.prn~ed~r, ,pe.ns(> 
diante ás 11:· hora~? E, d_eveotlo .nós_ !eunirmo'-_n~s ás H qn~ deve ser julgada iriadmissivd, visto que da.,;,~do.p_çã~:Aa 
l1~ras, não fica em ~eu v1gor a_ d1srosrção d:> artigo, que reforma r~snlta grande vantagem para o serVJÇ() pu,~hco. 
so ·~anda' fa2e.r .a chamada. meia hora depots, e, qne _não · ~r. presr~enle, é verdade que os costumes· t~~mg.ra~~ 
havendo então· numero -se declare que não pode ceio- de mlluenc1a na boa ou má drrecçào dns negnc!os publ~
brar-.!'A a sessão'?· .. · . · .·;,. ·. · · ·. · .. · .·. . . . · < ·· . ·· · c os; e entre nós é costumo velho perde'nna~ gt·all·l,~ 

V. ·Ex; O:anrio pas~ailo,: qíl'anâo fiz ·a:Jgurna.s··éonsidora:: parte do t1 ia, o qne n:io s'e ohserva iras graridós .~iaçõ_e.s; 
çõ'e·s·.neste:se:Otiâõ, observou· qué O cjUi:r liéava a~tabele- O h:rilito de jant;Jrem rriais tarde as pcssnas q'ue:so gqcu· 
cidó:era•que .. a sessão se:ahrii'iá.·ás: 11-:'liorás. :: , . ·. pão ern:nogócios 'publicos e. os em.P··eg:ülos pul.!i:~os··r,r_~
.. ::E:st9.1~ çif~~·cnÇ~M aO'- q~.c· V.: ~·x;_(i ·P. n\es<Í:.Ji~er5.? .ésNe longa o servi~o ri~ urn mo.ta.cxtra.o~dinal:i:t'mentev:m_t.ú:loso 
P!'!~n'F!aTi'i'eino'i màs_liã.o 'de'pe·rl}1ittir:ll)Q qü:O lllc.i(iloclU! o ao. estado. Enu·o nós vemos. o contrariO, .e. rl.a<J•r.r f{)õu.~
qve ó.Ho,n'ão'.esjá tarn)h1nnt~'m.qi)Jé.ir)c·(uirl<> ~nll, pro])ri;,;iÇ:iq $C. um. gra?dc ma!, ÍJII,O ·ci•J.VCtpos pi·~~ur.a·r.e~J!i'r ~la:uuq.o 
ql)e 'i.l'.rii·~sa·i(ppr~.~ou; pq_rqnc _a •i.[ld,ic'<it~á.o ap13nas a Ire, a ã exer!lplo da prolongaç~o d9 t:ab::tll.~o d1;1ranto .o·d1a .• · .. : .·:~: 
}Jor~·:ctq'Çon1e:çar·o ,!).OSso trab~.lh(l, ~as n:l~ .alleYa·o.:re~lo ·Sr. p~rsido.nlo, nós sabo.:il)os. qu.o: é. costlime .noss~;n·~r7 
do.:ilr.!ig(>.n~·m b.s··quO.sti lho seguem. Se, pois;, ésiniples dor g'I'<Jndo .pürte' ao U.in~_:o.·.qti'c! · n·ao 'ái;:on'ti·ce. ·cm· out'r.,,q 
mente p'!irHque Continue a·abri.r-:-se a··sessiio .HS 11)10·11~ n:tçõés'civi'lisauàs; Ol)'de'as·c'árnaras ·~o· pr'o(o'ng:lõ até,a:s:5 
da m'a'nba, riay yejo nec·es~id~de a'l~.uma ii o alie~~ r o regi~ c atê as.6 ho~as. da tard.o; 9, alijota·rn~omvcn)o~ .flll.o o:s:e~
m.en~o:L.~ P?r. i,~so.· .d.igo:.qu.~·~ medi.da é in.lllil, \)(ti~ 'que viço 4asrepa1tiçücs pu,Uli.Ct)S COinéç~ ?rJin~riaíp'óÍilo fs 7 
nos Já nos re.nnin1os:acfln:. ás 1t horas\ e .so enrao. e tfUe e 8 horas d~m~nh:l; de .mqd~ g11e.ps ~.1~pr.c~a~o~ .. até.}á~ 
se fa·z a chamarJa:~e.lall.a·nu m.or~ prt;JCJ:so paPa ah.1·u··se a almoçar .nas suas rcpit~tlçõos .. Entre nos o ~orv,Iço;pubhco, 
sessão~::. Para qu~ eoniinúe.csta pr.aticaeti .. n:1o dcscuh1:o quó orn outros paiz.e(é.de 8- e ;10 lwr:is pordi:i, é'af.'·~nas.de 
necess·1~lade alguma do, aheraJ·-se. o _reguncnto; .contt· .J. o~ 5 horas, o que. oxrgc ma1or clospeza, yqrquC' G !leces~ 
m1emos como Uté aquij o csty[o tem JÚ o .c<u actor de 'lei sano nwior numero de empregado! para desempenharem 
1 C0imonral, o mesmo ~orvitto publico. Em uma rcparti,;llo a cuja frcn'•) 
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!' IAO E)l :!2 J)F. Jlii.JIO. 

iniS ti:inho :iêhatlo ·r6conheço o m:~l que resulta do nosso que .se viió ,~la~~ ar to,.Jas as oiar.:~s ~retenções do mesmo 
co~rume,qu~: cl'eio ,s.er costume.rortuguez.; não é possível governo! Convuu mesmo, Sr, p•e.;J,(ente, aem relação a 
que das 1()Jt~ras da manhã Mé as2 .da tarde ~e !!ê venci· un~ 0 o~lros. emp•egadd~, estabelticer _uma tabella. ates
uumto de ~odo con.venierite ao _desempenho .de todõ.~s as :P~:~o- Je _uma reparriçá_u, .deixando outros -de um m_otlo 
bad•:,ra8 d.1 taculdacle ~e med!cina, o que não. suw:ldería ... (hLot·ente. e t1ostgual1 ~are~~·me que não.. . . · 
~e ~ .~erviço se pode.:;se pt·olougar _até as ,4 ou 5 horas. da . A re~petlO .m.esm.o do pessoal da mariri]J<lj eu entendo 
tarde. que ~lguma · InJUSttç~ ha.lo~o. -qtie. se. examina. _qu;tes-'os 

Ot à, é esta:prolong~ç1io de serviço qfie cü peço: ao ~e~ venc!m~ntos que tee~. os. ollH!taes do corpo .de .saude e os 
na ri': que adopte como um meio de Iítelhorar 0 set•viço "Vencurtentos dos offictaes comhatentes .não o contesto •· 

l
•uu!tco, ·dando ~~~e u exemplo, que deve razer acabar um mas,, a d~r'"se uma. alie ração ne~t~ pon:o,. cr~io,.que:ir..re: 
-~:J~Ito t~o pe.r~tctoso ao está do· e do qual resulta muito medtavelmonte. tamuem a partc:que chStíJaret cl"mbatctlte. 
mawr dt~pen~to pa·.a othesou~o·ptiblico,pois qu·e 0 servi- do clero; que não foi auendida pelo ~enaôo,' d·e··~riiitam.:' 
ç~, que sechavta. de la1er cem 01!0 ou ilez cnipreg••dos far- hbm. ser cuntt·mplada no favor que se lbés desse. ·. . . 
se h~ c•·m a metade. ·Que mwto é que nos retiremos A P~l'te .tio e~:ssoal da magistratura, que se ayha· tão 
daqut ás a 1{2 ou ás.í horas, vindo ás 11 hor:IS o ii H 1{2? mcsqu_mhamtnte .rccotnpensada' deveria '.tambein .Set• 
Portanto, applaud~ a esta medida e dou-lhe a mais cordial attenJtd.t ; . e nt•ste. ponto direi: nli~ H sei. cop1oj9s ... p'o-: 
a
1
,provação. de1nos obter bons JUÜt>!l com os. ven_cimentos que ac!ual~ 

. . . met.lle t:llrs per~ehcrn· Rcce!il, c parece-me,que .se~:nan. 
· A~ho ·que, reita ~chama ela ás H 1/2 horas. e esterideri· forn a e<lue<~ção dl'ssa m~dJade qu~ s~ eutrcg~a.() s_ cr.•'l,ç~
do~ se a. St'SSão ate as 3 1/2, teremos_ 4 horas doJ S•'SS~o. tlt maglstratum, t:\o morahs 1da e Jmlhante como·é· rece1o 
E,'. senhores, 3 1/2'horas da tarde nno é·uma hora tão digo, qu~ a ,respeito. delles scf dcss~m nô fu'úll'o. .cl~ 
arlia.ntada que rlão ,nos. seja possi·vel estarmos ainda mesm!JS. mconvl'iuientes, os mesmos,perigos ·e .o. nwsmo • 
aqut. Não ~o mos operar to~ para estarmos. obrigados a !l~o d1re1 ~~sprezo, mas a m<·sma má ta ma que tinh:'l~ oli 
jantar prcc.IS :nicnte ao melo· dia o~ â 1. hora; podemos Jutzes de fora e os anti~o~ ouvi. tores .da's comari::;:s antes' 
IJsperar a.té as 3 011.4 horas sem mconvenierite algum. da n?~sa organisaçáo judicbria1 Por eltemplo:·um juiz 

O Sn. FERREIRA PENN.-\ i -Tomando na devida ctitt- munt.ct~al de uma.,il!a ou. cidade q11alquer como.póúe 
sidt:ração ô. ol!Icío1 que ha pouco li, dd nosso ílh.tstre êol- su.bsr~llr d~centcmente ~oi1:lo magistrado, l!omo uma- da~ 
lega oSr. visconde de ~equitinhonha, autor cia indicação primt:tras hguri.ts proemmcntt·s do Jogar, com o -~esqui
que agora se disctite; e estando persuadido de que a de· oito. ordenado de f;OOS, a- que unlcamcnte. póde· talvez 
tll~ra, de alguns ~ias não .po?erá ~rejudica·la, prap~nho o addu:-se uma pequena somma de t•lilolumentos1 na. pro,. 
i.t1hamento da dtscussão ate o dia que o Sr. pres1dente porção ~lvaz tgual ou mt•srii~ mnlor que o ordenado s~ 
houver d.e designar, depois que compat·ecer na casa forem. fehzcs 1 Como podem VIVei·f de que modo 1, de que 
aquellt: nobre senador; (Apoiados.) m~neu·a pagaráõ a al~guel.da suas c~s,.s 1 dtfque ma-

O d" ~ • · d · d b d ne!ra pro' ar áõ aos meios· d_e subsistenc~a 1 de que ma• 
. . a lamento OI apoia d e sem e ate approva _a. . b•!tra, senil~' es, viviro,o com decencia 1· Ora, isto que se 

tABELLA DAS MAIORIA:s DOS OFFlCIA.ES COMBATENTE!' dá a nspetto da mag Sti'atura dá. se tambem .a· rt:.speilti 
D..l ARMADA. do pc·ssual de 011tras reparti~ões. - ' : .. .· .. ·. . . : • 

Entrou em 1:• difCUssão a proposiÇão da·camara: dos de· 
put.acl?s autorisan~o o govarno para reformar a· tabêlla das 
ntatorias dos offictaes combatE!ntds da armada. 

O Su. FERRAZ: -Peço a palavra. 
O Sn. i>RESIDE~rE':- Te.m a palayra. 

· O SR. FERRai:- Sr. prssidento, eu cf(J~ej:lra ouvir ao 
nobre mimstro.da marinha a respeito deste objedto i mas 
S. Ex. não está na casa, 

VOZES: ...!:.. Está~ 

· · .o. SR;.souiA F·u~co :- Eu n~o vejd n~nhuni dos Sra. 
mmtstroa prt:sente. · · 

() SR. PBESIDENTE :-O Sr~ ministro da marinha estã 
.tia casa. · . . · · ... · . 

(Compareceu o Sr, mini.çtro da m~trin!za,) 
O .SR. 'FERRAZ :- Come~ disse, Sr~ presidente, dll de

st>jára duvir o nobre ministro da marinha sobre o objecto 
em discuss-ão~ 

s~ der-sa ô augmento 'dos vencimentos. dos olf:ciaes (I~ 
rtt:umlia, d•)ve·se pari passlt dar·se'nos vencimento's'dos 
c,!ficiaes do· exet cilo; ~ à i·espeito ·do oUiéiál .dó ei'ercito 
amda se dá uma CJutra ~ircumstància; .e é. que~.e1les não· 
teem os .meios necessarios- ,q.uando ,aqUartelado.s nas· ci~ 
dades e ~mas para .sua habitação llecenre.·(Apoiados.) 
o estado QéÍ.•'I lhes .t'ü! nece cous~ al;:;uma; dá:~bes_ apenás 
o seu ~oldu, ~s v;mta0e!ls. addicw.naes .e gratr.fi~a.ç~es do 
corumun~o ou 1fei e~t~rcici,!, .6! um:t. e rape, -na:J azáo .. <ftJ 
1$ por dra. Pergunto: .se estaLelec~•mos 11 ref .. t,ma.di•·-' 
tauellas de venchncnttlS dl•s ·otliciaes c.omoaterítes ·da · 
marinha, não devemos reformar,tam!Jem,. asiâ~~Uas:do11 
oHiciaes do ell.ercito·T n:io devemos d.tr o.n~cess.1du .para 
a sua sui.Jsiitencia! , . . . . . . · 
. Senhm es, ainda ba .m~a outra con~ideraçã~:·. Ôs: ~m .. 

ctaes d~ marinha teem a derteza:.e _g:üaótia de qofkOs· 
Eeus ~mtfotmes n_áo .sedio mudadog; ? pobt.e·,olliciaLdo 
exe,·cito ·de .um . momento para. outro e p:.ss01do JID.ra um 
outro corpo, .. vé-sc na rtecessidade de· ·a cad.t pass.o .. c!itttr 
faze11do desl'etas. com o !'eu uniforme, uniforme ás.-vezes 
muito caro, que demanda sacr.iticio.s desses .. pabt·es ho

Creio qu~ todas _a~ clas!'ês da s~rviodr~s ~o esta ri~, ex· mens, que ás vezes. n:io .teem cotl'l. que .flOisáo suLsistir. 
cepto os empte~ados da,; sccretarras tl.t .JU-t•ç:r, do 1mpe Nestas circumstanci .. s, não podendu eu estar. ao alcance 
r.io e dós estrangeil'os, estão mal aquinhoados; não fali o :<fu lliOVÍIY)en~o linan.ceiro do. S:>tado_ na p,l_l3~81).16. si,tua9ã0~ 
tl~s tla fazend:r, porque, na 'llinha opinirto, os veucirnen· n~o podendo e~:~ s~\,cr quaes os ~cürso.s .d.~: qu~ ,eU~ . 
tos. for:'lo lixados de uma maneira· não m11íto ampla e U1!1[1Qe ac.luatmente' (ia'a 'azer ~a.c_e.á!J,d~SJJei,~s.p~~!it;tts:, 
estão muito àquem dos -v~ncimcntos tMa'l1~lecid ,s 'para n;to poden~o ID.flsm,o admit~i:r e~•:tos .. calcu(IJS. que ~e fa: 
os outros empregados das dtlfcreotes s~:ct·etana~_. zem,oão ~e1 con1o.devo regtJ.:ar o.m~~.,voto. Ha;tros_au!Jolt 

Este augu11::nto de "Vencimentos' das fecreJtams trouxe .ti esta ca~a se diiia que ~inh~ de ba~,er tiin ileli~it .el}l con
tamo corollario,. tal vez noces~ario, à, na minha .opinião, . · ~quencta da .re(•J.rru da lanfa .4a.s _ alfaud,eg~s,;e1 .nr,o ob
iufeliz1 attonJSaUO•Se ao es~UO econon1ico do palZ 6 ii O ,SLaute 6~ .atianÇar:1 ~ii~er _por ~Wl<l:; ve~es que -~~-~e d.e.ficit 
.ti~tado .dll. todos os ''oncimentos do pesso11l a cargo do !láo. havia de llar:se_ p. ·r causa ·de,~~.a ref~rq1~,,.: s~;t.oru.~!l 
·estado, a nccessidaJe de elevar os vEjucimentos de outras es\e P''9SalllC'nto cdrua urna cousa. ureahzavet, .. se const· -
das1es de fllnécional'iOS; porque seguramente ~8 mesma& derou talvez Como uma .Íttepciá;- e passá rã(! .:tr.ib,~~O~ qtÍ~ 
-razões_ que; se f>odem a~lt1gar para. que os empregados ~~~ não era T).ep~:s_~ariQ ~ecr~~ar o,s ... q~at•s . ti.•erãC? ~ui_ca ~ 
adcrot:ma~ de qutftrattn ·tcnhão ttM aug~ento ele venct· )ll~nte por lim augm~nt.à.~ a rc,mda,, ~~~~mcn~i!n,do,.~ a,wi.~tr~o 
mentes po~Me tambom allagar íl ~·espetto dt! qualtuer ao affiictl), l'!!P' qiaJmenl~ .tri;l~nd.o .de ·r.~~,i-!as p~~re~ ,q~~ 
outra:repartiçáo,a respeito da repartiçao da m.a~i~wa:ou cja viv1 ln :nes.ta _córtc e. -~as .. d Ja~_es ,matiti.llJ.aS á .~~peo,~!t 
·guerra. Ne~to ost.tdo de cou.sa!l~~onhorcs_,convma pr.esente· d<'s alug~cts.dl! s_eus ~~.cravos. ~ao estando eu,. p,ots, ·.habí
·menté,rluan•lo nos ;~éhamos em Éln\baraços timuweir.oa, lra- litado ~.1~:1 ~·.;~·n proceder, c ~t!ll~u ue~saépuca lsid() .. vic
tar de H~ ma teria! Convida estab~!cco~ utll r.recc~ento em ti ma ate d<tu0ru~oºia dá imprensa, d:tqu.ell9:t . que pen~á~ 
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rão o aont•·a•·io cio que cu, perguntarei ao nobre rr.iuistro: do que os sens7 JlJ otenuer:'t s, Ex. tornar-m(I30!í,fa, ío n:~ 
··tem actualmente. o estado os meios neccssariós para isto, aprcciaQfiO que nssim se queira l'azer.·d!!Siies·nossos actl1s! 
ou selá l)reciso lan~ar mão de mais impostos ou dé em:· Nâ~ bast~ o pi'ocoiJimeilto quc·tc~hr) tiilonr.sta Cist,pJh( 
Jlr't•stimos p.1ra. elevar· os ''encimentos· dos· officiacs·cóm: ·não campreheode ~::ne ·no·•e~en,ttmcnto ·que ·.r,otvc'arura 
haten'tc's· de marinha a pari pa:;.su dos ofliciaes de· exercito lb'e 'tdnl!á?' Clusado :il~uns -dos. meus :il:uslrcs ·coll~~gái(f 
P. , t~clo :o pessoal a ~a.rgo das rcpaí-tiçocs 1}uulicas? Esta, ·Sr. nHmstro7 nào p6th! ser mar o•· "a anmttJe,. toil~tdcroi~-: 
~r: presidente; deve ser a re~oluçflo do problema;· Se não :çiio e respeito que· tributo ao lrunr<Jdo Sr. rnarcjuez 'de' 
nveJ'mos pol-vora, _nãor:>deren1os atacar fogo aos canh?c·s· .O!inda; mas nilo crtia Y. Ex .. <JUC c1:1 o h•uh,dutluziuo ;i· 
t) u'e temos na! ·nossas :loJ·talezas :; se não temos dmhe!ro, 'tecer: rric os elogios que rcsumurão. dos di~cursos em t\'ue . 
nâo.podcn!os~levar ~s sala rios, os yencimentos do· pessoa.! ·ellc.lJ'lllou de algnns dos :•ctos de V. I~x. -no• ~c:üiü'nii. 
;, cargq do c~tado. E·n· aehava; p01s, prudente que o no· nister~o. Cite y. Ex •. os. actos, d~ seu antt•ces~or sempre 
b_r~ roi~i~trOj JIChis noÇões, que 'ten1 a l't:Spd!O d~sla. mate• que llVCI'Cin hpaÇflO CO[ll} aqudles qut.! lhe forCOFCCI~;. 
na, onenta·ase ao· senado se não ·se p&de prewmdrr pre- sur;rdos ; Ulas c1te-os com a hsur.t que tanto o :G:.•r .. cth:i·&á 
:senlementc~ no estado· cm que nos achaoJos, da ahc- e que cu lhe mereço. . .··· .. · :: . ; ... } 
laÇ'ão· • ô.os wwciomntos. P''?P~stos; ·c .. ·. se os ta, alteração · Eu já disse ~o senado, e já 01- tiuh:i t~ho ft ~egaç:H> fl'árt• 
nào· ê•uma comequonc1a · todtspcns·n·el d•l que· se ha ceza e n resposta a uma nota em gue ella ·1'~··1.unava CQD;;
jm~ti,c~a~ a re,speito das alteraÇões de ~o.das as ta beiJas tra a demora .~<OVatnci:Jte notada pelo meu iJiustrado SUCCL~ 
dos·,encimeotos dos empregaJos -dils clJ!lerentcs secret:t· sor ne~ta casa, O$ motives que a justi!icárão. Trat:•vá':sd 
rià;o ·ultimamente reformadas. Cori1 a resposta do v oure de uma qut·st-to de dir·eito, contra o qual s.e aHesa \·iid''iít~r 
lilinistÍ1o CII terei de continuar o meu discurso. parte t..la França factas com que se pretendia prt•Judica~lq>:t 

o , SR •. · /PR!tSIDENT.E _: ..::_ E~tft adi.ada a Jiscussão por loi ... !lle, portanto, preciso pedir esclarecimentos aos di ver~ 
fi~. achar na, aote-camara o Sr. ministro dos nega cios (!S· SOS presidenli:S de r.roTiucia, ~·.a estes era lambem Jll'JchO' 
trangeiros, .c. ter 4e contínua.r a discuss 10 do. orçamento have-I os àas respectivas autorrdades loears. : · · · · · · ; · . ·': ;, 
relativo á s_ua reparti~ão. Além dist(); Julguei que me era nccessario ter con!Jéd:: 

mento dos mais modcr nos tratados· consulares c('},··urados 
. O·. Sn~ fERRAZ:- .Bem; mas eu continúo cGm a entre a França e outras naçt'les, para que n .da faltassé a 

f>llavra. · . proposta que cu pretendh oiTerece•· á coosiJer:•ção do.s'c.u 

·.·ORÇ,\ME~TO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIRO'S. 

: ,l',o~llo ~~~tcados,para. a.:deputação que devia receber o 
~~:. mi:ni!~ro ~o~ f)cgoé~os .. e~trangeiros os Srs. m:~rquez 
Je:-Itanhaem, Dmiz c -D. Manoel; e,s~ndo S. Ex.. intro
d~iido qom .a_s . .'farrnali~ades do e~tylo, tGmou assento na 
rcesa.; c con~t.nuou .a discussão ad1atla na. sessão ao tece, 
dente do aTt; 4-o e seus paragr:~phos da .proposta do. poder 
e~ccutivo fixando a dcspeza. e . orçando. a receita geral do 
i01perio para O; exeJ·Clcio de ,1859 a 18601 con~ a res
J>çctiVéi,,ernen_Ja da camar;t. dos .deputados e com as tlo 
Sr. Sou~a el\lello, apoiadas em 19 do presente mcz .. 

· · O':SR.'YfSCONDE'DE 1\IA·R.ANGUA.PE ~.-'-Não posso com· 
prebender,\Sr~ presidente, o intuito com que o mell illus. 
H'ado ::succcssOI' :no mioisterio dos negocios estrangeiros, 
depois de-ter aflirmado. nesta cas1 que nenhuma· censura 
quiz, fazer-me quando observou que·eil deix~ra passar 18 
Diezcs para;rcsponder a ·uma nota i:la Jcgal(ãO.franceza, Vciu 
·na ~e~uinte. sessiio 'insistir nessa. oLservaç~o e tornar ain~a 
10ats~·Ine,;actas as suas rcf~rencias a·esse acto do me11 au
·nistcrio,.·conio·denotão·as palavras que·passo a ler: 
1.~:· •• ver:-se-ha:tambem· que nlio .foi a óota expedida pelo 
Sr. visconde de Maranguape, depois de 1.8 ·mczes de .n,e
dita9ãe1 ~·H e lc~oa- o govelfno · t'rancez a reconhecer a ne
-cessidade de e!ltrar cm um accordo eom o nosso para pór 
termo· ás suas prctcnçocs ; porquanto ji't cm 1856, sendo 
ministro dos negocias estrangeiros .o Sr. conselheiro- -l'a:. 
ranhos, aquelle governo havia olferecido por intermedio 
da ·nossa ·Jcg'aç![o em Paris um projecto de convtnçã~ que 
(.) nobre:ministro; deJx.amlo a pasta em 4 de maio de 1857, 
deixai! ao seu successor com pa1·eccr .do conselho de 
estado~ .. 

.. •,.: Se. cu estivesse presente quando S. Ex. repetiu aquella 
censura depois ·uc já te-la retirado, dando · explica~ões 
que sióceraniente·:lCeitei; ·se eu éstivesse na casa quando 
~. F..x. accrescentou qu•:!; dt·ixando·a ~asta, passou ao seu 
·sllccessor um· projecto:de convenção sobre a quostâo ver
·tenfc'éom·uwpai'ec~rdo cónselbodeestado; eu· nãf) deixa
ria de reclamar immeôiataineút-ti co_ntra· proposiçõcsioexac
·ta~~·quenâoteero por lim senào·attenuar a-comparação que 
.etn vanta~em minl>a julgou a propobito .estabelecer o no
llfC• ex'-pr.esidente·do conselho entre mim e o meu illustra.:. 
·do ·succeEsor. ·· ., :. · 

Não·attendeu.; poréni, S. Ex; a que·r,or esse modo ia 
'filrir a:um senador qu.e ~em 11~~ta qualidilde; nen1 cm 
'qualquer•oulr:l, jámais. Jl'roferlll palavra alguma .a ~eu 
·re ;peito que :n'io fosse para : <'ncarecer o 'Seu ·mer!IO• \ 
· Que-clllpa tenho cll.quc outros,· comparanda alguns dos 
rne11sMtos com os de s~ Ex •. no. ministerio que successi
va.mente lemos dirigido, ad1assem mai!! acertud{IS os meus 

governo. Não lllC arrependo, Sr. presidente, de ter prb~e:. 
dido assim. Eil tratava-com go"erno summameote·mus:;. 
trado, e a quem era preciso oppór a!'gumcntos :que uào 
tleixasscm uuvitlar da justiça da nossa ca-usa: . . ; '::: 

Penso qua, ofl'e eccndo-lhe um- proje-cto de trata\.!() 
coosular, c sus:ontando-o C'ltn in?ontestavci5- razúcs;pell) 
menos consegui dclle que reconstderasso as suas·exigcn:. 
cidS é declinJssc das respostas per·cmptorias com' que ti's 
tinha sustentado, como S·e ,.ê da eor1 espondencia da: sua 
legação, annexa ao 1 clutot i o do ministc. i c~ dos ·negocio's 
estrangeiros do ·1857. ·· . · · · ·.· ·. ·: :'·.: 
· V. Ex; oão me .deixou projerto algum de conven{ã<Hoúsu

lar proposto pelo ;ovcrno fr·ancez sou r c a arl'ec:•fl:içau dé h'ê-
ranc:as, e comeguwtcmcnte nc·nhuma consulta· do cliJi>'éllio 
de ~stado podra lmer so!Ji·e S.:IilCJll:illtC projectO; ·o que 
houve foi uma consulta sobre duviddspor V. EX.. cxp{?stas 
a respeito do mo tio· dessa arrocada~ão. ·. · ··· · ·' · 

A :multiplicida.Je dos ncsocios a cargo de V. Ex. ·tâlvez.-'o 
levassem a·conftmdir com outra negochçao a de·que sé trata. 

Entretanto o Jornal do Commercio levou ao conheéimeni o 
publico essas as~erções de V. Ex. qlle acabei. de.liir~, e 
sinto que esse jornal, tão dedicado como é ao· ministerio, 
visse em mim um opposicionista, · s6 · porqur. ·· Í•.'io ·deixei 
passar sem contestação a censura qu'e V. Ex• me havia' feito. 

Permitta, Sr. presidente, que eu me dirijá aó:meu:iióLre: 
am1go e collega o Sr. conselheiro de estado o ·5ena4or 
pelo Rio de Janeiro, para pcdir7lhc tiilJl é:tplicilÇãó::..' 
·Disse S. Ex. que o projecto de tratado por mim pro~to 

ao governo francez, que. respondeu com um outrp pr~-· 
jecto, veiu p&r-nos em maiores embaraços. Isto prova.que 
o illust•·e smador tem conb.tcimento desta neg()ciàçlio, "e 
que a~hou algum desproposito OU prelençõcs ex.~g~ra?,~s 
na mmh~ proposta. Desde q~c. o Sr. sona.do; pro~nu~.c~q~u 
tâ? _pub!tcamcnte esse .se~. JUIZO sobre um,ac~<?:d~.·nl,~U 
mmJsterio deu-me. o dtr.ello de reclamar essa éxpltcaç~.o 
e de sustenta..,!o, como quem com esse acto sab,raànc.a· 
der aos interesses e direitos .da minhà .nação úao ·nléuós 
do que aos interesses e direitos da França. ·. : ' :.,~ .• .• 

O S.n. VJSCONDR DE UnUGUAV.:- Sr .. presidcnte,d~U 
sinto, tomando a palnvra, ter de co~tribuir para::d~n~õrar 
a votaçao do orçamento , ílol repartição de estrangt1ros ; 
estamos a 22 de julho, c apenas. nos achamos na 2a ,discus
são do orçamento .qu7 _Jcveria começar a; reger "':~ -!l.~Ddo 
corrente mez, prmctpiO do aono ·financelro.:Como·:,pr.o-. 
mctti ao nobre senador pelo Pará responder-lhe lpgo;quo 
sell discurso : fo~se publi~ado, . "Vejo~ me :na !rigorosa ,,no· 
cessidadc de cumprir minha.palavra• .Mas antes .quo:>me 
·occupe d<f, tli~curso .. do nobre·: senador começarei, :}>()r 
dar urna breve explicação a.o nobre. s'êoador .. pela· prp:vin-
cia do Rio do J:1neiro que, acaba 'le sentar,~(;)., . · 
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SESS10 éi 22· DE )'uuiO. · 
:. \)n.nh~c:SenaJ~)r int(~r~r~tou mal _tninha.s p~là~ras; 'nii~ ·.. Espet•Ô. no' que.vou ~xpór na'hl.:dizrr I! C inconvenionl~ •. 
~r:t, m iuha: intenc;~o. hos_lll•~4 l(l;. ml~ ~te~ho. Taz.<lcs' ·para Nem. vou laiet; .simples'n'leute a minha .. defesa,.·· màs·.a "dié 
1 1 o~t,ilisar p seu. num~teno .J~ est•·:.ngc.uos •. ,Eu- .não qui e ouJro'Sqlie· _me.: pi·e~eJêr.~o,, ~;. ·c~llo~4~~9 )i,cJ~.~stílo >~.ti 
lnr.:!;)car que a rropo~ta tl!! 11m a conv.~~ção .conslllar feita ponto ~m:qu~.a a~hct .. O ponto quc,vou. e.xammar.-:é: un~ 
pcl~~ :~~~br_e s~naúor ltvcsse creado dtíl'lcllldatles pela ma-. r,onto reso!v1do, ,p~rquaot~.o fíOVerno do·~ra~i! já li4.mi t~ 
t1·rla que. cm ~~contem; snpponhl> mcsm() que c lia não tlu, ba; m~1t-o )c.m~o.. a d~útrwa, contraru.I .. ~~H~ll~·,iJ~o 
ocv.nlét.n .dl!'(lOSJç.io. alg;mJa qutJ_. as pO!lsa cr•·M·. . .. , : acai.J..9 de .rncncwmu~; : ...... ·' .· ....... · .. .• . .. .. , .. · ; , , . '· o que cu ct'•:io, .porém, ó <jllt~, não podendo clla remó· · E'. preciso attcnder:a ~ue.'em .i:tcs.:di::cússõesi iléf(•s\ é 
vr,~.a:·.pri.,icípii ,élíUicttldaJe ~ue ~xis te, e que. o. governo ~emJít·c mais dillidl· que a:aggrcs~áo. Aqut:Ue··. q~e··:se i!:e~ 
n 1ic!,J"'~!I~. r.e,~•o.ver, cU a n:&o podm sen:io aggra v~r a difli- ·fl!nde nllo póde usar de t1>tl.l a rlefesa . que tem; se·~ssa· 
ctt.lu;~de.,,.Rt f<!rt me ao tempo~ ao moJo, c não as propo· ddesa póde revelar al~um lado fraco da causa· do; seu.. 
~Í.Çiies Je1tas pelo naure senador .. Isto posto, úCCupar· me· paiz. Ora, não h:t qncst3o ,que náo ·ttmhá alg~tma ôilfi®t: 
lll i com o discurso do nobre senador pt>lo Pará. • dacle, algu1n espinho. E por issó aqucl~es que:~m. taés cll.'· 
. , S.cnhq1 es, ~ ~ou1 c. sena~or. pel.o .Pará estreou mal em cumbtancias abusarto.m d.! po~~ção do aggredi(Jcy.obí•ãci'êõ.tii. 
qu~·srào A c , lumtcs .. A (l'unctr:l. ,Vt.lZ q11e ncllas entrou · pouea gt:nerosídade, para ttão dizer: éo'iri J?óucã Ieáldadé/>. 
1•.nu·q1,1. c.u.~l o pé esquerdo, c creio f}llC não foi mais !diz S1·. presidente, sómimte éstimanhã púd~.ver éi iliscui;so~ 
Jesta yt~z~ O noi.Jr~ seu u.lor era presidente do Pará em do noLre senado!' publicado,, ao qual não assis~i;:Náo·tivé~ 
i&3,9.: Os. ingle)es tmhão a pouco occupa lo o Pirá1 o.. O portanto, tempo de. reúnit· docllmentqs e ,M,rév~r:dath~;. 
f1oli1e ,1enudor,. tJ;, nclo em Hlc.t. relatorio á assem b!êa pro· Não tenho remed:<l senão recorr~r á ixiinfla mêixiofi:t~·:qüc
vincial conta ,leste :tcontecimento, rliída (lê): • qne a missão me servirá no estldo em que a achar. .. ·. · .. "· ..... .. ,: 
<lo'Pitál'a.esla.va collocatla em terreno urasileiro nenhllma Examinei hoje o discu so do nobre senador;:·não:t>ncon
d~vitla h~. Está essa. al~êa sitnada na margem ~o rio Pi·. trei nelle apreciação. ou" ~~gumeU.w:: :Se.u._. '0 '· q~_e·· pude: 
~~u·~, que degag~a _no Rupunury u ~ gráos e 30 mm11tos d~ comprehender é que. adoptou e fez suas as assevera~õei51 

j:otttude, ·C ,;1 UIVISáO eut.l e. o B~asll c a Guyana lngleza e contidas na ruulícação de que acima fallei. •.' ~' .. '·.;. :· ... : 
ctmonte ser a serra Pttcaratma, etc. • . . . . Pe!o tr.~tad.o de Paris de· aO de maio de. iSt!io1;celcbrajlo 
. ,. Ora., o, Pi!ára do:sagua no Mahu, q•;e r.er~ence á bacia entre a França e .as pot~ncias alliadas á Austria: .1\\l.~s.ia; 
<!~•::nosso. no Branco . . e. a·.- ver:tentes br-as! letras. Se, d<·s • lngl~t~rra e Pruss!a, olmgou · 8e. a Inglat~rt:a,. esttpulando-
:•::;uusse uo Ru_punary iana parle .dt: .verteolcs. <{UC cor- por s1 e sct{s al:tados, art. so, a restitUir' á.Fran~a· as 
r~·m p~ra a Guyana. lnglcza. . . . . possessões que tinha no 1o de janeiro de 1792 nos mal~es-

E pot· isso a lega~ão ingleza .. qa reclamação ~uc dirigiu e continentes d.:~ America, Africa;· etc. ;· e;·em ·confoJ;mi-:
ao. liOs::.o .. gllV<Hno cm fev.eretro de 184.1, an:•ly$ando .no i:lade, pe~o art •. 10 d() mesmotr,atado,·Portugalobi"igava-se·. 
menwrg.ndwn q11~ a "~_ompanhav~ o a·elato!'io do nobre a rest1ttm a Guyana Franceza t:tl qual éxistia'•nó•l o•deja;:; 
ft)U:J(}. r, de_L~tv.ía que as.noss:.s !'retenções derivavclo· se nei;o·ue l792; E aécresceota esse'~rtigo'q·lie"ô'fiin'.dess:t 
daquel'e erro geographíco. . estipulação era· fazer reviver . a contestaçã'<)·:existêri-te 

.. Ura,.sc o no lu e senatlo~,que naquella épocan~o esla~a, nessa época a respeito de limites; ' '' ' · •. · · '·•· ''•: '~·"::.'··'· 
como. nos di~se no seu dtscurso estar agora, ctuvado de· Portugal, vendo que os·allíados n:\otinhão eonsu1tàt!G·ó$ 
li:u xo Jo pes~:~ dos. auto~, do codigo com,met ch.l e ~~us rc · seus interc.ss~s; que seria: obrigado à r~stituir rá Guyaria. 
gular~•entos,·n<iQ tmha tdéa exacta de um ponlotmpor- talqual C!lstta em i79~, fazendo-serevtver·as·Colit'esta..;. 
Htu:e.J::ui .questões de liJ;Uites· d~\ pro\ioéia do :~eu n:.~sci: ~Oes então existentes, :que era ·de suppôr que.·'â.'Fr:inÇa• 

·.mc.n.to, a. qual prcsid.ia, coi?u. podut:á vi r. acc.usa_r-me aqu• qtlizesEe cortar. com o;ll:ataJo :de:Amiens, •'Pelo:·quar.;~pr- · 
em uma. q ucstão m u1to mais co~pl1cada ~ a JOU J ... do como l)tgal.lhe ceJcra- o . hmlle. ·~o Arag11ary;· Portl)gaJ1 .~dag9.• 
.se n()s apr e:eotou Je au~os e codtg•lS 1 .! • . . .e~caa mentaJo, por , esse· abandono, proc:u~ou~ s~gurar.::~e· 

Pa•·• Cl·, porém, q11e ~ nob1 e senador p~lo Pati.l,_rsc~~-. :P~Io .tratado seç.reto; qu.~ .celebrou:com·(,a~InglaJerra ;!-l!Jl,. 
. m~:<utadv p!>Jr· uma .es~.1ea tão glorwsa e I.Jnlhantc,nao qUI~ YteQna, cm22 dç Janeiro. de 1.815 • .Poro:;ess.e. ·ltl!!ad_q,:;9• 
~e~.! a ,vez .a·r~~septa1 7se. na arena sen~o ailoiado pôr um .g~incipc. 'regent~ se . obl'igavlt. lltJV~me~te;..,..;t,;;e,Q.~r.~_g_at;;~· 
~Xf~,llCll_: E fol!JUSCJr o Sr~ ~fel! o Mor aes. . . ,lJuyana ~r~nceza, e s.ua ~lag~st~.e Bl.ltannl~i\ n!~rP~~Ir,l.!.JlJ!a . 
: .. o Sf!.. J). JI.ANO.EL: :- Ahá~ p~ssoa muito competente •. a ~ua med1ação: para •.. o,: ar-mnJQ.·.das:,9uestqe_s.;;e.~t~l~pl~s 
.'"'•'> .. Sn. VISCONDE DE UnuGUA. Y: ~Senhores, c11 não _quanto ás frçml~tra~ ~e ,suas ~e.spe~.twas.;po.s~e~sõ~s.:.p.or . 
• me prevalecerei ·de uma circu~stancia. Esta parte do tra· esse,lado, e~ conform~dade, dp_, :que.:s_e,.acl~;l~d!spo~to. no 
. .balbo ·do Sr. Mcllo Mo~aes é felta por um homem que me ar.t.so do .taat~~.!>dc·UtJ:echt ... : .. ,::. ·; {';;··.:.:;·.s··/:: 
,~·pr.c:fundamente d~salleeto. , . . . . . . Essas d1sp.o~1ções,.quanto ,;l:· su~ suJ~sta,n~1a~) ,P!IS~at~o·. 
, . : · ~ão dou istq como 1·azão bastante. Aquclles que nos ness~ mesmo anno· :de 1 ~~5;p~r~ o·art.:f07, do"~~png.tesso. 
s~õ: des~ITecios podem ·.ler razão nas censuras que nos _deVJenn:t .. I>o.r esE<Hr.t•go. olmga~u~s~··:noy~men~,;.P.or~-
fa:cem. J:>orém áq~ella cir.cumstar1cia eitige da,purto dà.: -tl}gal a I~cs.tttu•r a" ~uyana• á·Frany:l;.até;o:,,J:'Io,. Oy~noc~; • 

. . qu:en~~ épic se ~er.ve~ daquilló que aqu:eUes dizem: algum ·:.CuJa ~mbocadurJ,: d.tz· .o. trat.ado~ J~.z·en.tre.: ~~~,;·~'.5~.~grao 
.éxan·e:, ··algtim ···cnteno, se é que querem proceJer com ele lat1tu~o septentr•o~al,,e:.:é, o 1tm'.te~.que; ~~~~tugahscm-

.· 'algum:i'imparci~lidáde; com alguma lealdade. . • . pr.~.cons1derou: como ,aquelle~ que ·;,ltUhi,l·,·udo:ltxado:.pelo, 
, S•\.·pr'esidililte; em questõe.s semelliantes áqtrclla de que tratado de Utrecht. · .. ,. .. . . . /: .......• · ·:: -~~ :~; ., ... , .. ,, 

. :s~·' tra~a, · qu~ 'dtira · ha secu~o e !ll~ió, que te.m p~rcorrido Acrescen~ava o dtt? ar~!go. Cil.ue a C foca da~entr.ega:;~a 
·:dtfl'crentes phases, que tem s1do objecto de ddfcreutes nc· Jiuy.:ma ~.ena det<:rlnma,d,a;por.··!l.D.la:~~o.~y{)~W~!> .~!R~tal, 
'g·o·cl·ações ém'i.liversas épocas,não é 'possivel descobrir a vér- e q!l~, .logo :qu~. f?.sse, P9~S:Iv:elt. ;S(hPf:ºCe~.en~: ~~!!F~Ç~O·· 
dU:Je po't• utn ou:dous mappas,p:pr um ou outro documento, dphmt.va:dos,hmt~es da~· duas .G"Y~II!l,~,:!s~g.~~g~;,O:~çp.·· 
c considerando• a sôínente por uma ou duas 'das muitas t1Jo prect:o d~, ,triltad~ ~.e, U~r~~~L·:· •·! .•;.·,::~i~:!:'·!.' .. ~~:> ;>:.. 
fàces qúe àprescnta. E1 prec1so·' estudar muito· para reunir · , :Este :,rt1go ttnba resolv!do a;qt1e~t~o. -,~a:~s_uap.~~!l!~!~a 
c;coosille_rar o todo.- E' soyrc'tudo' n'Os archivos~s~cretos da ,pa~tc, ~cmb9ra a ~egul),~_ll-des·e::. pret~lí..~~:~::,~i~ª_tlY:I~~~· 
d1plomacJa que se encont1 ao· os documentos ma1s Impo11aa-. :Vejamos,- )10rém, Q;que ar.o~.t~~.et,l.~~P.<?:I;!!•: .. ,~~:;;:,,r. ~~r· :;:·. 

·; tês)que. não estão no dommio do· publico. O nobre sena.- ·•. · ·Tratóu".se.. d& eiecuta.r.: o ··ao·t/:1:0'Z: ~h·.::cong·rcssp ;de 
·.ilor não examinou esses ·arcbivos, e nem uo·pouco .os Vienna, e.o.duque·de;Lux-emboui~g;'otnbahador.~de·f:rança 
· ex.a~inárão aquelles em cujas pal:.vrasjá juro ti e que.reve- .no 1\io de .Janeiro; parece ter.<siuo ~~pl•imeir(}:Jq~e.,~ni· 
lãú 1gnora~cia:do ·q':'~ occorreu na oecasião ·.em. que: a ~estou ao gov~:rno portuguez. o pn;samti1rt0.~d~· go:v~r:no 
questao fo1-mms positiVamente •tratada. . .. · · . '·: ·· , tranc(•Z de separar ;a• entrega· de: Gttyana.:·dadJx.açil9 de 
···Üra, CSSe.l~v.ro··SUSlenta que a~ que~ tão · rõra definitiva- '. ~~tlS JimikS~ 0 gOVi I'OO·pO~.tugu~~:rt'()ClJiU:essa: pretenç~o 

· menre ~rcsolvtda ·pelo, congresso de V•enna, ·c em' lermos lortemente e mandou ao: seu: mm1stro em:;Pal r.~, .. .c}:;Com
-: ~ue n:'lo,bavia· logar .a renovação· da anterior questão· de mendn·lor lt1 i to, plenos:poderes•afim, d·t:~ultimar.'n·cnnven
. ·l~it.es-:r·que devia da.,rtogar o·'trat~do de .Utrecht'. Está· ·~ao .p:m a·~~t~eg<Fda'. G-~yanars~ndo::lhe dec~arado,que a:. 
.. epnltão tcnho.a "eu v1sto reproduz1da· na 1mpren:sa, e o hxaç~o debmt1va de hm1tes era cond•çiio .. sem· a ·qual:n~o, 
n~I.Jre scoadoi'·pat·tilhaesse er.ro .• Cumpre, portanto, exa- se ve!illcaria.a entt·ega ~~:rGuyana. E (JI'~eMva-.se:lhe::.<·m 
llllDar csfe ponto. t~uas mstru.c~õcs q·u.c ti1asse os: SI'SlliDtes hw1tcs :. O. 



SP.·SSÃO Im 22 DE JU~I!O. 

Oppocl< desdo! a SUtl Cll!bocadUI'a at:'i Sll~S ca~;eceiJ•as, 'e' . Senh~l'0~,: como o !'JObre ~~nafiO,l' pelp-:POII:á:Jez:s_qa91a4· 
rhhi por um• liqha par·~:~llela <~O Equ<!•.!or, rp. ll!.titll4·~·:de asseverações ··da-aíitorida(le(á qual. sé:fói encost~r;•laa:: 

.·a·gr:íos Nortt>; a~é enco~tr·ar o IJ)endiaqq .de. 42 :grá~.;~a' de ,de fJerrnittir q~~· etí dàs,fàç~'aq~·ijrria J~~il).iía._Çãq-;que/ 
longítud~·.d~ i~ha:q~ F"'·rrp,. · . :, ~ · : . .. ..· :.: ... ,, : , .·. . . . . prov:a:~uo:•:o ·~o~l.w ~.,ryerso (n~o;·fi.l~ .r:~flf:o; ao.. ·nQbre .. ~e'o:<. 
.;Nào, r?·do~d.Q · c.o~. egu,·r.R)~!i:} a.I,."~ma, dQ. du~ue ·.de pa~qr.)· pJr~ ·fem a quem ode1a :naq . .auv,4aAQ~~.t: 1no,s::; 

l\ich~lieil; ·.an~Mr mr tstrq.üqs ,negocl\l,s.e_$1r~nget.ros·de objectos.os··mai::!'santos. • · · · · · ·· ··. · ·· ·. · ,, ;.,.,.:,,, ,, 
l'r~nÇ;í, ·:ped!# -~ ~1.iriisf~ô 'rAi·~u·g~~z a .lrtervençttp;d O:em~ . Diz o ~:uia do nobre· .!.enadot'.: (Ie .) "· .\ insqliia prqpoai;" 
l.laJxaáot_-d.~,·l~gl~r~x.~a,;,quc et:-•}'tJ:,Char.ll'l:s Stu.ltrt, fepla- de·lh•; Guizor fqi feita· :~o gqverno <lo. Brà~i(n.o, lim·~d.e::~; 
man~io\a'~ecl~a.~~; in,gle:Zfl' ror. ~~ell! (lo: tr.~t:odosecrctq de 184;1·.· A. es~~··in.sólita pi·qpo~tç:lO. o _gqv~rno~dq Brasil·r~~~;i; 
:1815; Pouco·iien~i$, re.~~h~q :iqrle,!!e· ~rnb .. jx.ado~::ordem.do · pon>l~u:·que Já tmha determmadq autor,~ar .. o ,con~elhett1o 
seu,_goYr!O.A.par:â;;Jpp!;i,r:a.pre!an.çà?.-da. dellj:u·caçã.o:p~o Ap(!.uJp Riuefroa tratar,·e~"·· · ·· '. , .. ,. :: <,:l!J:;~ 
J!O·ta,' P.el~. goy.~l;!lq .portqg~ez, pqretn .cqm? prOVl>Orp, .. · • .. NQ -1 ~· .d~ •maio·;r.(e 18.H celebrou~se. G. casatnP.nto dOi:; 
hc<indq:a delúll~tVll d,eVOIV.Idaa cornmts~ano•, que pro· princ.ipe d~ Joinvillê COOl a prioce~â orasiJeira.a:&~a. o:,i'. 
pedêriiÍêl :~'egqndo. 9 Jr .. t~d.c) de Utr.echt, sendo eutrQtan · ranct~c~ •. Que· influencia ·p~de ter.· naqu,ella;. J;JegociaçAcú:: 
to"cnt'r.~gtJe ·~· Gq,Y~11a. í.i~é ~óde ~aq .to~se lfUgjqsa entre·. ~ste regr~ casamento? O governo. ~o Bra!!il n~o _aceitn.qh<, 
il!l duas coróa!l·· .. .. • . . . u;nllleqfatame·nte a' ·~nsoli~a propo~içáo de: l\lr .• -.Guizot{!~ 
Con~iquando o ministr-o por·~ugi1e~ a achar'forte oppo· porqu~, ~e a··aceltas~e, não teria re~pon•.lido :que artt:.~,,; 

~iç:'lq d~Jlaft~A!l d~que· d" Ri'?hdieq, recqrreu ·ao duq:te ô~lla. Já. havia autori~a,~o o con&elluii!o J.osé. ~~ Araujc>;;!) 
de "Palnwlla, en~óiq pqnde e m~~Hro pqrtuguez em Loq · Rtbe1ro a tr~tar rk~~e ~~goejô e.xig'do .. _A a,ceitação de:ve';dt 
tlre·s, e que fl!ra negqciadqr por parte. de Porh .. ~gal.no c_on· . port:~nto, tersi4o fett~ algQ.ns mezes qepoi~, _.j~to .éd1Q:.t: 
gpe~s~),'de' ·Vi'e'rina, · e·;qbtcv~ estt de lqr•l. Castleoea~h, intervallo qtie decorre <!o mciaclo .de 184.!! ~o 1:~;de~maiQ:.~; 
mini~*!~ dq:;;neg(1cij:ls:e~~Jngeir.qs· ·em· lnglat•:rra, n?và de 184.3, dia erU,·que q casam .. nto fol cd~bríld~; •:., .·. " :: ,/:;,,,;: 
pr·d~os para qqe o · embaJ~adQf mgle~ em Par1s me41asse Senbqres, o ~ue tem o co.a~·o.rcio ·Efa aul;~~.t~·p;i~c.~~-~ ·. 
Qa demar.caçào definitiva. . ... •• . •· ·.· · com es~·~ negocto? A propqstção de Mr.; Gutzo~ fot 'ace1t:r · 
. 'fÍi~h~·~·.J9~;~o:y~qlVidq ·oess~ oçgqcio; q · d.uque de W d.. em fi~~ de 18_-H ; . fqi nessa mesma· qcca$i:lq oqrneado1 o~s·r.;; , 

l•ngfq·n, ·que se acliaya cn~ao em Pam p<.tra trata~ d~ ~ra·uJQ Rtht1ro; e forão~lhe nessa n ~~ma. ó~casiaq:daiJà:~ ;,~; 
iiSsqmptj:ls ~elf!tivos aos Jq.cados de P~rma e ~laccncra~ e m~trucçoes pelo fipadq Sr. v:scon·ie. de Sepe~iba.to~c:tuit.'''k 
'q4e'era·~nt~o~persqnagem de gr~~de:tRflqe~m~ •... · sorcio da augu&ta prioêe~a loi negociado pelo Sr~~marque~·;'} 

J<;mlitn;'·para.·nao·m~ alóngarmtptqf resumtret a conclu- de Paraná em 1!!43. · · . . . . . · . · .... •·' ·;:, :'T:·:· i 
s:to. Contiouan~o o minibti'O portuguet a negar·s~ á en- Más, co,mo.•eu fq.i iniói&tr(). · dQS neg~ciQ~ ~sJrangeir;~~·:,:: t 
treg~'·~ da·, G!:•yana' se9 ·_a: 'f~x.aç:iQ · deO~iliv~ de limites, e~ parte dQ annq· de 1843, fez-se tq.ia es!l..t mistul"a ~1"'1 : 
w ~~P,~tt/o:.•·goyerno ··trance_z.. preparar: e_m _Brc~~ um~. ptg~-:me. Q oqbre.~enadqr pelB Pará: tamb~mfaz·!lua'tssrf'"·'~ 
çxpee:hção~para!r-:fOIDilr,Posse ?aqu~lla colootaá l?r~·a, e lDsrnu·ação 7 · ·· . . ·· .• · :; -. '"~ :'< 
Q!J pl~nipo~e.nmartOS alhaqQS''fi~e· áo C?DbtJr aq mm~.~t' 6 Em.1Si1 Q gov~r.nq imperi~I, em· virtli:ile. do: at~~~iiP. ;:;:·~: 
(j~ •Porfugal"qu~ . não se 'O]lponão :!'que (!' ~.o,fet'UO (r.m- de. qqe acabei d~ · fai_Iar

1 
enc:.t~ri.•gqll. o nóss,q.lí.i>,D,r.ádQ.:cpl~:.::: .~ 

r-e~::;nianda~~~, ~on1ar-:~ ·yiva · fo~ça à colon!a ~e aq!Jelle lega. o .sr. ArauJo _R,tbelr~ de ~egoctár o.. aJUs~e defi~ttl.~l?·: 'J 
couluwas~e' a • p~r · ddficul~ad!'l~· á · negN~taç<!o. Teve de)umtes ; e cre10. que, 2e ttvessi:l pr.évalecl~O, ~n.tã.o ,.ri,.; . .
flS~e :.~n~ão de< ·ca~er;· e com· a intervenção ·_do f!uque mo.do ... de ye~. dq .• finad? .sr. vi~conde Ae.·s~p~t)~~,,;;~,.: ., 
!ie W~lling~on foi conclu~do o ·.tratado d~ !~ pe_ agosto questào e~tapa hoJe dectdld~. Não ~e deu~ porém; ~!(t~.o.,,: · 
dp 1·81'.7, ··p.or h~m• do:. qti~l ? · Jl1Í ni~~fO: · por~q.guez.·{ll3q ~s ao oqb~e senad?r. Jar.g-q.eza: ~lgqma. para.· n~g~cj~~· .9.§?.7.·: c .. 

(!rden~~p~r~-·a::·en~reg:fda'~u,yan:rao governo ft:ancez. ' -~re senadormats do .. que mqg~em e~tav.:rbabthta<_!o,~pat'\ . ,: 
Por · ·e·ss~ traládo1 em execução .tlo ár·t. · 107 Jo. ri~ resolver a que~~ãq, d~ qu~l tinb~ perfeitQ co.nhedme~W;., 

Vieqoa~ :~bdgava·-se Portugiil a entregárá'França dcnt.ro er~ b~q~qui~to e estimadq naquella . c~rte, e a·~·c:éi(;~: " 
de ~r~~ mez~$ a quyanà a1é ? ~a Oyq~ock:' No ár ~; !!0 .e~ ti~ :c~ms.ranpia,s ~rã~ eiipq. favoravei~. -~ qrna &o.I~Ç~_ó/~-~~1;(~ ',~ 
p.ulaya,~e que proce-cfer-se~hra JID~edt~tamente por am!,as p6de cqaseg·nr, e, c~crevendQ que tm!aa·· e~per:ança,(:41~. : ·. 
as parles ~ nomeação de co~mJssano&: para fiJ~,ar d!'lfi~ ·conse~uir algulll resultado'satisfactqriq se· lh1d'os~e ll:t~~:, ... · 
nitivam~nte o~ limite&, da~. G~yana~ ~ P~~tugueza e Fr:.q · caJgq.má l~rgueza 1 não Jl1e fo,i: dada; e a qt!i;ociaç~~ ;rr:ub.;. . 
CI)Za~,:~eg~nd~<o=f>t~'nti:do prectsod~F~·t~dQ de U~•ecl~t .. · tr~u:se.. .. . . . . · .. ·: ·. ·. · · .. ,. ,·::·~: ·:::::;_·:,ó·,·:':·,'.: .. 

lt 

! 

Em''f~&S' ~·f.fJ~Ç.a ·'qcp~pqu, ~ ~ma pá. · F o,~ão repe~id~s .. Sou, pot tanto, arg.uilt{) por nilo .hayer reoi~I~i!Jõ aq~.il!ó;• ~,:::. 
as ~ecla~âç'oe~ ~~a)êg~Çã~,~r~~i!~il·\ llm P;m~ r<~r.a a sua que o co~de de Tar-ouca e ~· .Lqtz,.da C~uha, do~s :e,m.t:;-:-'"' 
(leSQCCup;lça~até ·que SIÍI1841 Qgover~O,ff . .tD.CC!: f.~SOIV~U ;n.:~tes drJllomalil~ e <:~taçltslas\po~tuguczea, ·n,à() .. CO_~,s.e ·_ .. ·;;.-.:: .. 
man~a.r·ietiraréo, de~tacam'é)J.to que 'ahi pu.zera. Po~éln gutr.~o defXnt suftici~nlt~.ente, C~õ1I'O;.e ~elini~o,~.~~ :P,i~;·~ ·~': ~ 
1\'r :·G.q-izqt,·e:z.n:,,desra't:lio;'quê ·~iri'gil{ ~ ~;ua !egáÇão'l1'·s,t., .no tra!~do de: Utrecht, e111 que fo~ãQ :negocl:~;f(ore~,; CJI).::; .. ,,, r;; 

córte em data•de 5.pe·Jullto de 1841! d1zta que, naq sendo qm11 época em que corria impri:s.sa p~rtod~ .o Portugal a;.·:. ~· 
~~!lfi,~i~N~ ,~ .. ;,~o~eâçãq·de .. corrvnissari~~ par~ resp.lver a arte de. nav~gar dO. celei.J~e ·cosmographo portilg!lt."Z:.P:ki I 
dq_qe$t.~o.,dP9d,rquanto ~ào sé t.radt~va 11d;a~ernl ~trnaabanleh~oâ~- mente!,_ na qu,otl ~. l~till\(~e do rio limil~<vem .. perfE)jta.•,..t" ,._· 
maru~ ~ .. emarcaç~o,. !'Ira tn tape '"· . . d 1 .. o .. r. me~ta marcad.~. Sou a1·güido p~,r ~:\'?. hàver. re~olvido, .:.., .. 

çãA prfvia ·s.o,bre a' fnterpr.etação do trat~ o, de TJ't~echt ·aqu!Jio que o d~que de P;tlmella,, o ·emtne~te,.,ple!]\POl~n7 
J>ara <:letertl'lmqr a ·base daq~dla demarcaç.ao. Accre&.ccn· ciar10 portuguez i:io congr.es.sq, de Yienna •. ~ão. defijtiu de;··· ,; 
ta v a qqe·nç:av~ enteod~~o que o.es,tado ii«: t.noccupação.do mo_do a cv,lar a renovação da questà~. S.ou ar5uido.p()r. ·, · ·_"! ... 

territorJo que·haviao.-evac.~.a~o scrt.am.anhd. ?··~ãp_p.oden. d __ o, não hav.cr consc•g!lido ~q.uill() q~e 'o m_inis.t~? pprtu·guez~::.!:f f 
~er QCcupad~ nem pela:~r~nça, neJ11 eelo Bras~ I, en\quanto. e~ Par•s, em 18t 7, aux.i.!fado pela medi~Ç:\0 tngle~a,. n~o·· :. ;. ' 
a ques.~ão; nilo:fo.ss~ dectd~4a. ' · ·• · · . conse~niu, estanqo ainda a Qnyaoa nas: ma os, de .!>or;tugijl.-t. ;~ 

o . Sn •. VISCONDE nu · MAIUNGUA.ll.E,:.- P~rdó,e~me. 'qu~. a hayia conquis,tad(~. 'rl,tminie. q guerra g•·ral/ Si ii~ ·. 
v; ~x.;; ~s.ti(to~'úeppis. M~~j:ielo Sr. V,i~co.n.de d,e &~peii,ba. a'rgtJiqo JlOf ,11~() h~ v~·· ~OIISjo~gu~tlo l!huH~f) .,qJJe;,o! nou~~ · ... 

O S
.:· .,,,.,.~,.:.n •· 11 ,, ·, ..... ' .. u" · · • .. N . · .. d' s~nacl·1r pelo lt10-Grande .tio Sul, apezar .. da~ sua3~ baiJt.;" •' · 

( • ç ... ti\!·'· :v•s.cy_ON ... E~ll1 ....... DEB~. _RUGUA.OYSI~:-;.e •. _·,ro.r~m_.:uac·e···t1 ~0s p~?Joe I_ilàç_~:es e tias circ~·lll.· Sl.~nci~t~;-'ii_._a:~. pó_.li:e:.(,. ·.U.Lt'r, • ..... ·i,· ü< __ i ,;, ·;·\_ .... ; 
~AI ~e1 o por •. x... s~as. ~rop ç". . 11 d". " ... • . , . . . • ·' .· . . . • . • . . • ·. · • . • . • . • . . , .. , 

go.verno imperlâl,, 'sen~o muiis~rq,.do.s neg~cios est'rangt:~-. . · P.llia,. á vi~ta do. q~e ~cabo· d~. ~:oçpor; era· poas,i-y~W~r:e~,:;; ' 
rqs o flo~~.o Sr .• 'V,ISCQ.D!l.e de SeJ.>~tlba. Mas, Io..n.g~ ~~ar~q~~ , tentler qne .. a qu~stao .I (Ira ~le~ol~tYamen.te ··rcsolv1da p<!~(o~; , : .. , 
p finadq v1scqnde por lBSO,~ cr·eto· que f~z. o qu.~ nl\o podta ... ar~ •. 1Q7 qo congresso ·tle Vwnn<~. e declinar ~ dt~c_uss,o,, ·:j ~: 
oeix.ar de fazen no. es~:tdo a qqe ~inha. c~g:tdo a. q~t:stào. ,~a ID,lerrr(!taç~o:do.t1:~t.q.<J.o d!':· ~lr,~cli~? A;.prtmtm~: r.•:.r~ :.~; . I 
~ra' c~oseqqencja,de ·~üdo .. ql.lallto acauiú ~e 'dtZf!f; Nã~. ~gun~a ;q4~. p:~~~!ez. -~.tlientf!~~~l)r.J~I'IO•.'.!I•·anc~.z.•n~c~r~t~~~!"a~;:,~. . ~ 
Jl~dta .. elle~_T(t .. cu_ -3. r a n~gQclaÇ&tr ~oh~a.a b~s:e d~.U.trech.t;_,_· __ ,c9,nl~re. n.·ct ... ~ ... l(\_I. ~I! e~-_~"te~~-la,:q.l\e• a q~u'sl_~.o t . .'sra~.a :rt's~l.~ .. :.J.:.< f 
Era pr~fer~:vel•a ncg~CI~çaocom!::or~·~rr•:n.o dllsQcc~p~do.,: ,v1Ua pdo. po.ng,r.~s~,~·~~ V;~.tlnll_\l.,~:·r,orquan~o,'·'~"·rumha~l~rew-.p ~ 
em~1ora por emquaot~,c.oo~jderado. neutro. Não .. ·melho~· .:~enç~ serta a rel~taçlio, a mat~ compl~ta· de •!!emelb~nte .· .·~: f 
rapa a n~ssa ~alisa. co.otmua~ia ~u renoyada :a oe_cupaf{~o... ásse~ ç~o. Respo_n·~•.: ~ntc~.d~ ,qr~e o.: art~ .. to7 .. do· co.ngr: ~~~9 · r. 
l'~rub,cm nâo.. meUIOril~iá com a rocus.a 'de ucgo,cta~. . dt: VJ~nna -~~~-\1, jii'I'J~~It'~ t\S,!I;t 1\I'~O·~Jtt·;:o.Q; lll:l~ Ql!IIC:i 1'1:. . 

' • ' I' 
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La_\.:!\_ :_~is_,. ~s co~r: s puhliros arrcs.cnt:1o saldos e:\.Íraoi:tli-l··.li,tulç~o., ~- pro .. jcclo n~o. ~st:~l..n)l~c?_ o C?llll:ario~ . Di_sf~e._: 
n:tl'los. E1a, pots, avante, a vau te. • s·Hr1enta q.ue durant~ a mmon~adc, :Il'iiO ~· emf{u~~lto 

. .· ~ · · . . f, . · está deLaixo do patrw poder; Siga a· conrlt~ão• CIVlhlo' 
O Sn •. SJLTEIRA DA dOIT.\ : -Os co I es_ regorg,tão. paL. Quando chega á maiorid~de continúa a ·ser.lti':lsileli·o; 

· .. ·{Cruziio-se diversos apartes.) . · · · contii11]a· em uma qualidade. que náo foi oU'endida'oit 
o sn .. HSGONOE DE URUGU.\Y: • E como n~o ha de i~ltPt;rompicl:~, salvo se, tendo <li,r~ito ta~lltem·á mi<'io'lli\~ 

s1~r :~~sim ~o t'U so"u ~.inislro! .• lledi ent:io a palavra pa1·a !~fl<tdo _do i'~"·} pr~f~,r~, o que ~,.rmpo?sivel, e.mbara~~~:: 
m:w11t·starr os 1·ec• lOS que esse t.stado de inchação me I udo 1slo c sm,p!Jcl:ssimo, o CJ em que na d1scu~s:l_g:i'l 
iuspiray.a, para .dizer que recdava IJUe :\.marcha seguida r~ell.tOI' .. rcsj os la aos. ar.~umentos, .co?l 1ue .·se pi:o't)l~~à· 
JWlo .nobre seuador estragasse t'Olllll!ctameute 0 nosso conltltHIJ~ a qu.~stii~ ~e.tá chama-la ao .eu verd .• uJeuo 
u~~.i.o ~irculantc. Tinha ou nào.raiao1 . pot}to e asna simphci~ade. ., , ·.. . .·· ...... ~.'~: 
. Não lo i pOl'tJUe tenha a menor indisposição pes-soal ~e ha aliJ.llt~a al~el:açno o~ mo~Ihcação c na n:u.t~ !C.' 

com o nobre s.enad01·; nâo foi porque .!escouhecesse' seus f~tt.va .ao ÚIJ'CltO Cl.Vlf .na IrllllOI'll(adc, .Ora, ro.s ~.1re1t?~ 
tafcr1tos é i[iu,traçâo. ~o 0 nolit·e scnadOl', 0111 lo~ar ctv1s. não s:lo constttUalO.naos; e ·~ã~ ba lnco~stltu.Cio~:tll~ 
daquolle P!lll' ex.trnordinario, nos tivt~ssc dito : " O p~tiz Jade na altl'r~ção da -legtslaçào. c mi: . .. ·. . . ·: :~ 
está ern .Vta de prosperiJ.ade, tem ido até agot:a em mo· O .Stt. VASCONGELLOS: - Esta d1scussão· fie~·. r.~r.~ 
vimento ascendente, porém os br:u~os v:lo nos faltando occasi~O oppor·tuna.. . · ' .· .. ·" · .::·. 
e h; o d.e ·contiJ~twr a t:tltal'; ~ prec s? rn:u:charm.ns cocn o Sn. PAR.iNUOS (ministr·o dos negocias estr·angeiri}~f),:;:;;: 
tmH~o .Imo, mutta or,Jem, mt~tla prevulenc1a; mu1ta oco- D~:.vo algaims explicações em re~·P·>Sla ao .nobre SJ·~a~19r:· 
n.Qm~~· e~s!Jbretudo~ com n:mta segm·ança. Se não püde- pdq Rio .te Janeiro ex.-.ninistro dos negocios. est1 angcirps; 
mos ter JÍ uma rostção ~l'llhante, tenhamo la ao m~nos Strrto profunJamente ·que o nobre senador attrihuiss~ 
so~ur~. e p;oco,_lamos do modo que possamos tle1xar ao minister~io, e p:~ 1·ticularmente ao seu successor,..alg~n~' 
<WS uQs~os fill,os bases se.~uras pat·a que a possão ter .... • dos artigqs puL!ícatlos nas gnzct~s .d~bta cidade,, nos .C{~ !es . 
. O Sa.·D; l\IA·NOEL:- Tem se diLo isso tantas vcz<·s l S .. E~. cnxt!rga .ccnsur·asá su~ âdtmmstrac~ão; Nenht.un de 

· · · · ntJs c culp~do dtsso, tanto mats quanto tlmoem somos bem 
O Sa.·vJSCONDE DE lii\UGUAY: -Diga me o nollre se- aquinho-.dos _·nas censuras da imprensa.,On?hre i~o~do1: 

n~~lor: _9ue ~- fcitll dess~halà~ cheio de vento c de pt·gu· h a de ter li tio os ataques que pelo m6Smo 1?~10 5~ A~ngcm 
lho· que o· noLt e senador aqm nos rnost' ava ext .. statlo.1 ao sou su~cessOI' e a Lotlos os membrca do mmlslenoactual/. 
(Ap~~n(ios.)'.Em .. qu~ reg_ilíes paira,em que lati:uae se pol'- Os meus coliega_s e eu estamos r.csignaJ.os-a esses'·atili!}tte~~- · 
deu 1 :Neli~ ~ii~ o. credito,.avultados augtllOl!los tle renda, p~ço ao rwbre scna.d•Jr q~e. tambcm se resignc_a ouvi_~ ás. 
saltlos enorm,ssmtos; em uma palavra,mna m.-.udi'a pros- c.n.uras que lhe se-JáO dll'lg_tdas e aos seus collegas;.:_ ··:·· .. 
péi i;la·lc I Será l's.so que ai ti jaz na p aça l'urt:do e · • 
pei·didof~ , .. · ' . . '' . . . • 0 SR. FERRAZ:- S. E:<. não está ácosÍum:i'do~'iS~~·. 

:. FaréFao noLre Sl'll:idOJ' uma confissliÓ. Acompanhei a o SR. PArcA:mus: :_Eu não fiz:accusàÇIIO nfgú~:Í'ao 
·opposi~ao. o anno passa lo e nas ultimas. lileii·as, ro:n noiJJ·e scnadttr: o meu r~atori~, as min!J:is _pul_avi'as, 
lià~taoté r.epugnancia. Alguns dos meus lionrados ami6os quer aqui, ~1 uet· na outra camara, conlirmao·pJe~~rrí.~~tó 
qUe esião prestnte~ o podcrn alt\'Star: Eu entendia que esta mi11ha. prop()si~ão. Na camara. d·.>S. ~ep~tadp~ ~.\i}~VI) 
o mioisterio devia contiuuar. de respon.dor por act(,)s do me~ tllustracl•J. m~~e?~~_sq!',,} 

·, .. Ó S·R~ SJ~''EIR.l DA. i\IO~IA : :-A opp~sição toda de- respondi as CCUSlll'élS que recalu:r.i:l Soure 6~5es .acJo.~;e 
s~j~va que. o ministcrio sontinuasse para se tornar m

1
e- com as quaesülguem prete?deu _l~ril··m~ i.mas,_tl~fí.l~,<!i:. ~ 

.U1or, •. ·· · , ~. 1~:<. ti.lnto quanto me lo• posmef, como euf~ria::e.rit 

· 0 SR. VISCONDE DE URUGU.\ Y: - Enlsn 'ia que 
preferível que a Lomha fhe rcLcntassf! nas maos ..... 
· ' (Óu:âúedivcrsós apartes.) · 
. 0 'sa. '.'RESIDENTE : - ·Attenção I 

dolosa propria. Durante o deuate. que tem. ti~o_I(.lg;~i nó 
era sen ,(),) c,,u!Je me t'ambem. responder por ~ctoS:dú'riJi; 

nistario de· s. Ex. E' mmifesto no~nie~ -rel:Iioi:ta':qüe: 
procmei idenWicur-me com o meu antecessor; não· ve~d& 
nolle seriào o or·gão do guverno imperial r pi·ocu:J:ei: 
explicar e juslilicar seus actos; se ·n~ o 'fiz:tãO. bein 
como o ta ria S. ·Ex.; fi· lo C:Jmo J>ermittirM. Jrii!ibo~S.. ., 'O ~R:' Vl~cinmR. DE Unu_~ruA v::-.... porrp~anto, senho~ 

rt·s·, às ma1s das vczt·s os consdhos e os ar5umentos da 
prcvidcncia n:1o calão, é necessario qne a irresistivel 
deirioristr:içao dos factos venha tra·,,er o dt•sengano. 
· O ·iniriis.tí:rin passado era presidido pr~lo ltom·;;do Sr. 
marqut·z tle Olinda,· faii:lo parte delle dous nobre~ sena
dor<'s com os :quat'S teohó anti;{as rclaçõ, s de amizade e 
âe cújas idé;,s na o discr. pava. Nenhuma razão tinha para 
lhes ·razer opposi~:'io. Rcceiava, porém, que as idéas do 

· nob'rc' 11eliadl!f pelo' Pará trouxessem os resultados que 
·estiim'os·prcsenciJndo. 

:· '9',_5~. "SÍi.V.EIRA DA n!OTTA: -Apoiado. 
O Sir •. viscaNDil! DE UnuGU.A Y:....:.. Eslltecia-me, Sr. 

Jli~('si:lcn'te, de um pouto,que n.ão·quero passar cm silen
~io;·Rí.servarei tudo quanto é relativo ao projecto do Sr. 
·Pime·ota Bueno. :para quando fd1· discutido. 

º.,SR • .D·. ~lANOEL: T .E1 para o anne que vem. 
.. ·o :-5n; :,.YISCONÜE. DE .. URUGUA y: -Limitar-me-hei a 
declara1· que nenhuma iniciativa tive no projecto do Sr. 
s<:nadot·,P.imentallueno c que em nenbuma conversação 
p:lrticu!a,r,.com o n<>Llre miui.st1·o de ~str.angeir~s pr.ocurei 
Jn:.om~_vcr,:a -~pr_esentaçã,o .d.e s~mclhante mmhda. 

.. O Sr.: senador Pimenta· Bucno, com cujas ~opiniões· a 
tsse: re~peito·~ha:. mu~to· 'concor~o)'teve a bondade de 
mostrar~me .;o:.seu proJCCtl)· depors' de ela.~orado, e· soúre· 
elle trocám·os algumadiscui;são; · · ·. 

A idéa doprojeeM·é' simplidssiina, c:dcsr•jo que essa 
siniplicidadc seja· ittt.endida quando fúr discutido. O lilbo 
elo fstrangdro nascido no Brasil b brasi!eiro1 diz a com;· 

propri .s forças. · · · . · . . · '<<: 
O nol>rc sl'nador pela província de' Pernambuco disso 

que nossas qu•·stões pentlentés com a F;r~nça .ti~hão:~s~dQ. 
postas em tt-rmos mmto claros pelo mmtstt'rlo··de 4;d& 
maio; que sua solução ficára redu~iJa a· te~m~s' ll_ll!i.t?: 
simples; Em resposta a estas propos1ções eu .ttve·de:·pon
dcrar que as que~tões não são tão simples qU:e ,o·miniil
tcrio transado não· cancesso de largo tempo para.dar:. a. 
sua primeira I'espos La á legação de .França •. · . .. · :. ; 

N:'l.o censurei, . portanto, que o meu ante.ccsáor proec'
dcssc com prudcncia; que tomasse o espaço de tempo: que 
jul~ou preciso para uem orientar-~c do est~~o ~esse~ ~c·~ 
gocws e dat·-lhes o andamento ma1s convemente aes::mte;. 
ress( s do paiz. · · . · · : . · · ·.' ;,:.:. ·" 

Eis aqui o sentido da minha resposta a~ ~o~r~.s_~o~qor 
pela provincia de.Pernamu11co. Eu~~o .. qutZJUStlfiÇa~pe~;:
suras que porventura dir~cta. o~ mdnec.ta~n;e~te. f~.sseoo, 1 
feitas por algum agente.d1plomat!co .estr.ange1r~ .ao_,,n9.?.F~ · 
scnadrJr. . . . ·, ... :.. . . ... .. . :. ,. :-- .. , .. ,., . . :.· .. , [; 

S. Ex •. avançou um~.P.l,.opci~iÇão'q!J.Ç, eú 'ii_ãó:P9~~~jt:fi· : 
xar de rcalilicar.S. EX: •. nos d1sseque.não houve p.roJ>OStll ; 
tlo governo france_i :l'r'e~pcito 'da arré~á~~ç~o:~à.s:;. Ji~~ali: t, 
'(as; que. t~mbem n_ão l10uve consulta . do. c_onselh~: .,d~ 
csüt~O sobre o. pyj~gto de.s~~- P.~OpOS\a., ·. . ,. '.'I . ·.' •; '. 

O noLre .senador; se·e.xaqnn~r: b~:fit ,~s:.am!!,çe~~~~~.s I 
deste n~goc10, h<~d~ .c~~v_tr, e!XJ,q~o}uas '.~X~rm~9õe_s. ~ao 
são intmaménte exactas:· O governo ·a e França1~on'ere~eu 
uma pt·oposta, prop~sta a que: s~' re~é~ê 'ii~·~tia' r~gaÇão 
nesta côrte em uma das notas que dmgm a ·S. Ex;; e que 
corre impr<·ssa no meu relatorio. ·O governo de l1 ran~a 
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ofl'crecf'll has~s para rcgul;u·em~sa US aflribúiçlles ,dos. uma prOp'lSta de ncgocia:~i'f01 (!Ul'ÍlldO a <!O'm Um· COntra 
agentes consul:H:I!s dos do~s .. patus soLre a,n;t~terll,_~} projecto. . ·. · · 
lJCranças ; es~as l>a:o.s. não torao, é verdad_t>; ~tmgtddsotu. Eis ahi, senhores, 'o qu~ h~de' ~iacto 'c inc~itt.··stàj·úl 
cialrrwnte pelo mmtstro. tlos~ .. es.trang~ir.os .. duf:!~ .• nç~ .} sohre o ohjecto que S. Ex. julgou coríveríícrítt! avari'a'r ein· 
nrissa·legaçãc), mas. Ulll dos pn.m.CJI'OS ·tunCC!OJl[l.fJOS ,deste .rélaÇão . ao proc•.~climcoto • do. se ti' 'anteci:"ssí··r ••. Si'ntO' 
minj:;teJ:io as apresentou ao mmtstro de Sna.Magcst~dc Im-. profundamente (JUC S. Ex. me: obrigasst! ~ l'Stíi.S ·.exj>fi .. 
penaJ.etnParis .. O governo franccz não nngou a auth~n- cações. . · . . · · · · ·. · · .·. · 
ticidade . do referido -.documento i pelo contrario, o seu ~ào devo concluir c!! tas' r.ur'tas oLsr•r\;âç'õ'~{':seú/td~ai' 
rcpresentantenesta côrte se refere a clle como propost'a na questão ·da nileion<tlidaJe llose lilhos·' 'nilscidhs·· de-
ofiicial. . ·. · .. . . cstranoe'ÍJ;os nc•sle irilpt•rio. · ·· : ·· · · ,,,. '···· ·· :: .·.-~<·.,_:,; 

As :ouses· a que· alludo forão tomadas .cm consideraç~e · Jlui ~u o prim~ir·o qne ha . H ilHnós. rPconheci'' a lie~ 
pelo· goYerno imperial, como de v ião se-lo, 9, comq ua~1to · cPssidatle de uma: 'lei que regula&llõeo·mo lo r~r:itico'·o·ú 
e lias não fossem remettidas com os ~utros papeis á séc' para melhor diz r o modo j·o5sivcl·de exec1:itar-se ·a ?:es:~ 
~~ão.doconselho-de estado que consulta sobre os nego- pectiva disposiçào'constittlcional. .At:l.iei~m({'(·ritáà:",só·~. 
~ios:estr_angeit·os, todavia forão prescn !es ao .conselho do minha' opin:ao foi combatiàa pi!! os coils&Jheiros· (fa êoró'~ 
estadtJ. Nilo tem, portanto, razão o nol)re senador quando que comigo forão consnl btlris soL r~ 'Mo'. import'áíne 
põe em <lu vida as infortmções que tive a honrú de dar assumpto Estou,. pois; O is posto a concorrer p~~a · qu·e:'·!Je 
honterií ao senado. Recorra melhor o nobre sena flor á fa~a uma lei mHJnclle sent1do,· mas 'h :I ri no ~~<J· pt;oj~~td''d~ 
sua :mt!moria, recorra aos seus papeis, e ha de convir meu respeita vd collcga 5t:nador p::la ·'pro~incia'···'(ll! 
comigo em ·qu'e o ~eu áuccessor não rlisse ao seoaclo uma S. Paulo. · ' · ' '.:· · ··· · · 
palavra que não seja da maior exactitl;ío. Na'casa existem Sustt-ntando a ronstiluiÇM rio m~u pai~ 'tâl· qüar-'Wil 
muitós' seohor('s que podem se1· juizes na apreciaçüo sido nclle cnlendida,t··u tlt!clarci t·m minhá' êotr~spohden·~ 
desses factos-entre S. Ex. e o actual ministro dos ncgocios cia com a legação franccza qun jt.mais entriil·iâ·Órrí d;~ 
estrangeiros: cussão com governos (~St.rangeiro.s soUrc à ,Íf:l.lel.hge\í:ciâ 
~:·o Sa. )'JSCONDE DE.llfARANGUAPE:- Peço a palavra. que se deve. dar 'a qualqaer dos artigos ''dâ constitúiÇão''dô 
. .... . . impC!rio,.e sem1wc me a~s~ive de prometter-Hics <f.qué'.ió 31 

,-·o SR. PRESIDENTE:- O nobre visconde já leYe a assemhl~a geral podem lazer: .penso ter cumpr.do,.cotriO' 
palavra duas veus e não póde por isso fallar mais. ministro o meu dever. (Apoiado.~.) . · , · ·. ·. ~ .... , . , . :. ·:· 

.. à·Sa~VISC~NDE_ DE MARANGUAPE :-E' para uma ex- 0. Sn. D .. niANOEL: -'-Sr. presi_den.te; não s~i ,qti~l'é:Ó! 
pHéaço,o; :o em tal c~so v. Ei. não costuma nogar a pa- ~Ol!VO da dtJOl?l'a que tem ~la.vu)o. na pu,ul!~açã~ do.s 
lavra. · d1~cursos profen~os pelo Sr.. mm,tstro dos oe_g?,ct.os.,est~~'::, 
·· .. -: · ··· · • • . · ·. · · ~éll'os; nem crm V. E~. que laço esta 9_bs~r~aç~~··.s~m 
. O SR: PRESIDENTE :- Para uma .simples cxplica~ãa lundamc~to. Os nossos jtscurso~, por. el>emp.lo, 0 · 4ts_CU.!IS() 
tem_apalavra, mas deve a isso limitar-se. pronunCt<JdO r~lo Sr. VJ~con lede 1\laranguape era eni:reg;! 
. () SR. VISCONDE DE MARANGUA PE; -Pois sim j faça posta ao de S. Ex .. :, O de S. E~: aiodil não appafeee~·:i~m:;_ 

v; Ex,'~cssa. observação ·e deixe-me usar da Jaculdade presso e os nossos Ja estão publicados. 01·~, quem-~~. essea 
qüeassim·tem si<loconcedida a outros. discursos, que se ref~1·en1·a muitos (!Antos de ~m ailtedor, 
' Sr. presidente, cumpre-me ainda sustentar que o meu não pode faier nerilu1ma idéa ddles; mas o.·Sr. mi'ii.hi't'ro 
antec!·ssur no ministerio dos negocios estmngeiros não dos nepocios est~angeir.os não teve aio a:~ tcn}po;:dC,Aort!gi; 
me. 'deixOu prójectó algum· de convenção si>ure attriuui- lo; esta sem duvtda pohodo, e talvez mesmo arc~escen'tandt!> 
çúi:s consulares· proposto pelo govern0 · francei, 'e que a cousas que aqui n:'i!J disse, porque de. cê~to'Já.ti~l~"'~emir.? 
con'Sulta do-conselho de estado a que se refere O Sr. mi:.. d~( mandar p~ra a 1m prensa· o seu pnme1ro · dtscorse>~''q(je 
n_isti,O não teve ~em podia ter por fia o exame e a ap're- fot f'equeno e limitado. Peço, pei$, que não consintà rie$a 
cmção desse proJecto. Appello para o testemunho dos Srs. demora, que pode dar ·occasião a algumas·,:conjeetüi'a6 
conselheiros_de. estado que me estão ouvindo. Bem vê o pouco favor a veis a S. Ex. . · . . . : : :: ~· ';: ,,::: 
senado que elles com o seu silencio conf.irmão o que digo. O r;~, o nob1e ministro não tem um offici:l1 d.e.'ga!Jinete 
. -Sinto, Sr. presidente, que 0 meu illustrado antecessor que vá escrevendo o que S. Ex: dictar t s.·Eltl:·;têm.ló pre
assjm me provoque a contrariar 0 d~s~joq11e parece tel' de sente o discurso que se lhe mandou paRa· ·corri-~r, 2v~i 
ch_amar·m~ para discussões em.que .eu não p_ensava tomar ou.vindo .I;: lo paulati_!lamente, e o officia.l ,que_f~~ a lc,itura 
parte senão quando tivesse a grata o~casião de apoia-lo vat corr~.,t.n fo o q~e carecer de coo;ec~~o~ .segu_ndO; ,(!) 
c,om_.meu .. voto; mas o que hei de fazer .á vista tio se ti nobre mmtst~o for dtctando.. . , ; , . .' ·'· , , ... ,•:.,,-.:.,,- / ·::: 
pr.oçedim~nto para comigo? Desculpar-lhe a desconfianra , Parece que S. ~x:.q~er d~,pror.os~t()o f~z.er.de~~P.r.~r!":.c~r, 
e[ll que parece estar de que eufolgo.com as censuras gue , ou ~elo menos dJmllluir,-a unpress.~.o que ,d~y,eD.tfau_sar 
selh!' l:eem dirigido; mas nem por isso.dt!Íxarei de delen- os d1~cursos dos.memb_ro~.da.oppo-st,çã.o~.! . , . ,,;.· •. ~.> ;' 
der-me das que elle me fizer. . . .. , . . VeJa V. Ex., Sr~ p1estdent~, e-orno .se:. porta.a opp()Sr.~ 
. p ·· · · · · · h · 'd · · . · · " ção: seus discurso.s ':ão sahmdo regularme_nt;e.~ se_·ba 
• ar~ que nen uma duH a possa rc~t~r de qlte o l:lo- alguma rlemora é .a _mdtspensavel para:os·comgar; e~tr~ 

.verno.fraocez não. nos propoz esse piOJCCtO· de conv~n- .tanto 0 nobre mmt~tro não: n06 retr1~ue .com a mesmá 
~ão de_ q~e falia. S; Ex. basta ponde.rartue, se e se e pr~;c-

1 
rcciprocidadll. Peço a s. Ex. que mude. de systema c mati~ 

~~~·CXl~tJSS~1 a nunba proposta t.c~J~ a; Ol'ma de _um C~~~ .de rub_licar OS seus disea,r~05, ,.,porque ~a .demor.!i:~ p~de 
i~f,Pr~JeCto, e não ? caracter de ~ntctatJvaque a ln t?me1., 

1 
pr~!Udtc·ar a sua rep~tação e dar ·eccas1oes·.'a'·coinmel)~ 

CJahva bem mamfestada nam~nha nota,tle 6 d: dcze • o tarws pouco ;1gradave1s •. "; . · _,. .· . · :: ,,, .':: .. J;y, ;_;._: · . 

hro .de.i858,. que vem_ no ~elator1o por S . .Ex. a pi esentad-, Parece que 0 . nobre Rnmstro está .com pressa':de·,tr. para 
á a~se~bléa gcral1eg•slatlVa na prese.nte ses~ão. .· . ·a' sua camara, afim de continuar a.em_pregar todos os:mei'ós 
. o .. que se exigia d~ gover~o ~~Bras~! era, ·.Já .P?r n·o~as para que o salvaterio. aurifer9 ·seJa· appro-vado; ·em<3l 

da· ]egaçãofranceza; Jâ por lUsmuações·dc funccwn:mos discussão. . . . · . . . . .. : · ..• , ,, · : 
d:{'secretai'ià •de ·estado dos· ricgocios est~angeiros da I . Senhores, eu dou parabens aos meus:'illilstres. cóllegaa 
·França;leitas.particularmonte. ao nosso ministro em Paris, / da opposiçilo pelos magníficos discursos··que:teem.~:pro:fe
que .s~guis~:~imos. os priocip1os consigna~os no trata do rido, discurs ~s que o paiz ha de apreciar,,comó ~erecetri; 
.~ub~Istente eotr~ a· Franç~ .c Venezuell~. ~lo~tr~od~ q.ue I . Temo-nos ·limitad? a disêutir ponto~ rel~tiy~s 'a.~;1or'~ 
.não ,n_os e_ra ~osSIVcl a ace1tação de ~aes punctpl~~· 1!1\ o- çamehto de estrang~tros; temos cu~prt.do rehg~o~alll~~te 
fl.?eJ os . s.egutdos pelo governo f~ancez nos seus. ulttmos 0 nosso dever; e creta· y;'Ex~ que a oppos1ç:io'esrá -d1spbsta, 
tratados· consu~ares · co~ a Russta c. a S~rdenha, tratados decidida, a continuar a trilhar,' este caminho .;;.,n11o $e ·.itn
q~~-· ~ç)o~~.vao a re~~tar aqu~l~~s. dua~-,n.:lç~es como as porta. que a chamem protela,~ora, · n:lo,; faz·;: easo: desses 
-~.~~~.,f<tvorec_~das em fr~nça.. . : . · ·: , ··~ •. · . msolentes artigos escr1ptos·· contra ;membros.desta~e,da 

Calquei~ pois,: sobre.essérdous tratados, :sobre os mais outra cas:1; e lamenta que os Srs~·minist~os consint!io.em 
mo.~~rno.s. acios do governo francez .em· ·.tal assumpto,· o . que sejão at:wados .. OJl repreaeotant~s da n~çã() e~·fol,l&S 
.proJecto· .de tratado qu~ mere.ceu desse ilh1strado_ goverl\O estipendiadas- pelo governo. T~ei. ataquea.: so }lOll(l,IJl .fõl:aer 



J3o si::ssio. E~i 22 íYE juLJiO; 
m:~l ao mi~i~tcri~ c não :i opposição; que todos· os di&s 
nd•lUirc DOVOS tÍtulos :Í NStÍtlla puulica. 

O Sn; Souu Fn \NCO: - Apoiadc;, 

o numero dos empregadog, que de 2!S passdil a Si i creaildo 
uma .e.ntidade a tjue deu o.nome. de consultor, com o or·
denado de 6:000~; E nas tres longas rolhas do seurelatêrid 
justificou S. Ex. a necessidade desse augmento ?' . . .. 

Ó S.R. Jj, ~1.\NOEL: '""":E de c~rto; Sr. presi~ímte, uma Não, Sr. presidente; nem éra·possiveljustifica-lo; p9i&' 
oppo~1çllo que tem Jlor chefe uma dils ma1ores r Ilustrações que é sabido que o serviço da repartiçi.\o se fa~ia regular· 
tlo paiz não p,),Je eixar tle tl'ilhar um cami11ho seguro ; mente com 25 emrregados. Nem se guarddu a tal barmo.
não.t'~de deixar ·~e conêMrer com o sc:u coriting~n~e ra.ra nia com a nfo1;ma do thesouro; como jâ demonStrou evi
a. fe·1c1dade do pa1z, combatendo os· erros do ttilltrsterw, dentemt;nte o meu nobre amigo o Sr. L o secretario~- -.. ~:. 
mostrantl•l qne a sua ma relia c •nduz o p:~iz ao :bysmo e O Sr. ministro ainda augmentoi:t mais a d<·speza· ap'o
procuraodo pelos meios lcgacs·tazer caliiros homens que .sentando um digno servidor do raiz; que por rnais·de 4a. 
por me~o de Dicdid.ts i,llegae!l, inopartn~as c perigosas J>rc· annos o tem servido êom zelo, dedicação e assiduidade; 
par:kc1 um futuro de c~ Iam idades e d,~ desgraças; Permitt:t- unicamente para pagar serviços antigos e ceder aos ernpe. 
me· V. Et., Sr. pr('sHente, que eu cite, o st•gttintc trecho nhos de pessoas poderosas, chamando pllra substituir ao St1 
do di~curso de uma ti •S glortas do parlamentu f'rancez : Timotheo de Araujo um bacharel sem talento, sem.ins;, 

r 
~ , .. 

• Tenho combatido, tenho levantado minha voz contra trucção; sem serviços, e até: ... E note-se qu:e o·Sr. Timo· 
os abusos como,euitlds r..to governo i tenho soll'rido bas· theo de Araujo goza de saude vigorosa e está ajnda nas éir.:. 
1lnte~ amargurai ; mas resta· n1e flll compeu~açao· tim co- cumstancias de prestar servrços ao paiz. ~· · :. ·:.: 
ração sem temor e sem remorsns. • E' mais um esêaoda)o pratiêJdo pelo Sr. ministro, qne 

Hei de seguir o exemplo do illu~trc orador francez ; sacrificou ajustiça ao patronato. Emfim; Sr; presidente'; .'. ~.·. 
l.1ei de continuar a combater os erros do ministerio , e foi aposent;stl, o Sr. Timotheo contra sua vootada,:para . ~· 
com tanta mais cora~em e energia qttanto é g• ande o nu· se dar o Ioga r de primeiro ofiicial ao Sr. !I doo rio Hermetg · 
mero dos reprt•sentantes da nação q11C nt·sta e n1 outra Carneiro Leão, li lho daquelle a q11em S.Ell. dtsse que com 
casa do parlanwnln lhe f<~zcm opposição. Quantos varões ellê iria até para o interno; · , : .:, 
distioctos pelos seus talent~Js, illul'tração, indepcnJen- 0 Sn. p A.RANBOS: _E; bistdria de v. Ex. 
tia e. bons ~erviços prestados ao estado form:.o hoje a . · · 
opposiç:io da camara tem pararia e da vit~licia 1 ! ... E' a O Sn •. ~· MANOEI;:....,.. E; um facto .sabido p.~r hdd~~ ~ 
consciencia do mal ;>re~ente c a previsão do mal futuro o Sr. mm1stro disse isso quando~~lle o coovido1,1 par;qe;
.que· obriga tantos varões. iUustrcs a combater com ener• cretario da missão especial em Moou~vidéo. O que d~ria 
gia o ministerio e a dizer francarn( ntc aos mini~tros que S. Ex. quando !'vi convidado .para razer parte _dí~ gabi!lel!!. 
se -retirem do poder, porque já o não po,Jem occupar em a que dep~is presidiu o fallecido Sr; marquez ,de Par~.~~J 
face do pronunciamento da orini:lo publica. Fez bem o Sr. ministro de reconciliar-se com. quem .o ;pl.~ 
.. Na,primeira Vl'Z qne t:.llei n:io tive tempo ba~tante ~i:t elevar aos mais altos eargos. do estado; digo ,rtcO~CÍ"''·. !: 
pára t~atar dtJ objectos importantc·s do orçamente que se bar·se, porque o Sr. mini>tro tinha esctipto contra o -Sr. t 
discute. Come~aaú hoje pda rt:forma da secretaria de marquez 'de Par.aná violemos ·artigos j cllégá1:ão .. até.· o. 
listraligeiros. · ponto. de oem tirarem o cbapéo. Fo~ tal o favor qu~ ~.Sr •. 
. · .· Oado que já hontcm fui em parte prevenido pelo meu marquez de .Paraná di11pensou com o. :~.obre ·m1m~tro 
il!t.istre amigo SCIIItr(or p01' 1'rf1na~, h1tlavia axporei a mi- que na OCcaslâO da eleiçao de. det:Utados b~d.OU:~lle;de 

.nl111 opini:lo sobre e~se acto do mini~tcrio de I t de dezem- porta em porta pedindo . votos para .o s~u proteg1do; ,e 
bro; Uma d 18 secretarias que se a(!.bav:\,) em melhor pé áquelles que lhe A:Jbservavão que o Sr .. ~aranhos. p~~têo_.; 
.era sem duvida a dos negocio~ e~t• angc•iroi: havia pes- cia ao lado liberal, e que elles querião dar os seus ~~tos ., 
lloal sufficien1e e em gerill hallilitado. O ser.viço fazià-se aos homens do seu p:mido, respondia~Ihes C! Sr •. Par~á: 
.cem regularici:ul(•, e não era tão extraordinario como l se • S12pponbão que sou eu o canJit.l!lto. • . . . . · .. ., . ~ 
tem pretendido fazer crl'r, no intl'nt•' de justilic~r o aug· Quem ignora este lar.to.ila côrte do Rio de Janeiro t · 
memo de t'mpre~;Alios. Aqudla repartição, portanto, ou o SR. PRESIDENtE : _ Tt-rilio ·de dbsefv~r ao honr.ildd 
.não carecia de reforma, ou se .desta tinha necessi•lacJe era membro qlle a discussão ui sendo toda .pessoa[ e nia: f. 

~:'lo pequena que não trazia comiueravd augmento dr. deve assim continuar. ·, ~ 
despe1a, •· 

Mas o que fez o Sr. ministro d! estrangeiros 1 Aprofei· 0 Sa. D. MANOEL i - Perd~e.ms V. Ex. Estou cênsu· ~ 
tando·se da autorisaçrto dada pela lei de 10 de setembro rando u Sr. ministro, que aposentou um: emrregado ~ 
de 1854; cortou largo, á maneira do que havi~J feito os para chamar u~ moço que t~01 po11~as h:~bilítaÇões. : ~ . ; •· 
seus· collegas, que, não atteodendo ás circumstancias. do . Não ficão aqu! os es~nàal~s ~ratr~a~os pelo. ll~lk.e mt• & 
paiz; sobi'ecarregárão o thcsonro com uma despeza perma· mstro;O Sr. mmtatro do 1mpe•to <leseJOU ard~.r:t~eme~te que ii. 
Dente de mais de 600:00 :s. Chamo a attençao do ~enaJo um st•u parente, moço babrl, fosse nomeado dtl'CCt()r;: ~as l 
.sobre· llS palavras que se lêem DO relato,rio 4o SI'•. ministro, . na reforma foi contemrlade; no :::.:mero do! ?rimf'!i C)'~-i:lffl· 
á pagina 2: . . .. · ciaes, o que desgostou muito o Sr. ministro do im~erio; ~ 
· O rece'o d onerar o• cof e publ'cos em annos c· · entretaol> o Sr;ministro.de estran~eiros, pá.ra evit. ar a .. "'u_··.ma ~ 

· · • 
1 

· e " r 
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UJOII ·Conte::stação sér1',.,. como a qu.e hvouv.e ·ent·re oS. r. mio. tstro .,l.t -recursos .se presumilo losufficient~ para as despeJas já • • 
.decretada.s,. e, ·além· deste mo1ivo, a conv.eniencia de. se do ~mperio e o Sr. Nabuco. de ~r~ujo, .chamou para o:s~u ;); 
effectuarem . 3s rerormas ~irnultaneamente, aijm de que gabmete o parente do Sr. Te1xe1ra -de ~acedo; :e assun "' 
guardassem toda a· conformi.lade possi•el entre 1i, harmo- :Geou elle com vencimentos mais avnltadonlo que os da ~'· 
r1isando-as ao mesmo tempo com ~ das repartiçOes do tbe- director~· ~ste tern MJOO~ e o primeiro o.fficial c~a'mado ~~.
.souro, . de que tambem se tratava, fi~erlo adiar a realiz ,_ para o gabtnetc tem, além de 4-~ooo~, ma1s a. sratilicaçãa 
çao da medida, que, assim o corpo legislativo como o go· <lei :800$. ' ·. . · ·· · · ;! 1 
lerno, julgárlo necessaría.. . O.ra, o Sr. ministro n:lo precisa de ·dous offieiaei,'de I 

O mi~'sterio passado foi tifo previrlente que, apezar dos gatimetc; mas não se impor;ta de augmentar. a despez:rde ilit 
•aldos ue existiao e do estado prospero do paiz, não LSOO~;,unicam~nte. para n~o.desagradar ao M~ coll~g~o 
-entendet con:venieote usar da autoridade conferida pela Sr. mmlstrodo ampeuo. ·.. . ..... ·· ... ' · · 
.lei citada, ·porque o paiz estava fazendo considera veis O Sr· ministro, força é confessa-lo, é dado ao. trabalho 
de!pezas e podia ser obrigado a contin11ar a faze-las para e. não precisa de tantos .. cyreneus. Mas quer Y •. Ex., Sr• 
.sustentar os .direitos da nação ~rn uma . .Ias re~ublicas presidente, mais uma prova de eecanda1o1. Tenba' abQn,. 
,vizinhas. A assembléa geral appro'Vou .o procedimento do .tlade ~e ouir le',, o seguinte trecho do relatodo doil ·~ 
ministerio, e. como que lhe dtsse: . - Usai da autorisaça.o traoge1raa. . . . . . . ·· . . . · . 
. quando julgardes con~en'iente. O Sr. ministro dos negocioa · Di~ o novo.:re~~lam-e~tó no. art. 30' :' ~ p mí.nistro P'Qde,'" 
.estrangm,:os1 .~pe~ar das cireumstancias.pouco ·favoraveit rá chamar paracol trabalhos·do seu gabtnetc um ou ma:a 
.do tbeàooro, apezar da previsao de um deficit do 7 a ·&npl't'gaclos da:/:sccretaria de.qualque~ c~t.egoria, .e àlém 
8,061):000j na receita ~ul>lica,,oao trepidou emfazer a .de.Btes umo pc8~p~ estrat.tT!a á ~nes!llaropa~tlÇ:~o. •. · . 
reforma de .11ua eec'retma, augmenlando lem necessidade Ora, o· Sr • m~lilbLro <ltssc que . tlnba chamado· para a. SO'~ 
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cl'ctal ia p~ss0ab hahei~:~ m:~s,:~pczar tlisso, aintla quer poder tiéa são destituídos de talento c de in_strucção, 'e'nada fazem 
clt:I!Jlar.pnra o seu gabinete uma pe~soa estra.nha lt rcra~- nas legai,ÕCS onde ~e achão empregadL1S~ o Sr. -ministro 
tição, p:1ra poder dar-lhe !Jons venc1men.tos, e assi;ii_ Car_, t<•m ~a sua secretana.·os.: doc.umentOS!I.l minh;J asserção; 
rt•"ar o tbesouro com nova llcspeza. lia nad<~ mais e~C:lll- E .c com ~aes .moços, S1·. presid~ntc, .. CJ!IC devem.os es
daloso.? E p<·n~a V. Ex., Sr. presidl'ntr, que par~o aqui os pcrar possutr u~ corpo 'diplomatico ·qu·c ·apredi.te t,> P,riiz 
efcandalos 1 :liln: vá o ainda adiante, Altl.'n•la V. Ex •. para e lh_e prest~ serv_1ço~? Eu não. pósso. uei~ar c:Je .. apr.o_v(!i 7 
o art. 6.1. do citado regulamento. Diz cllt~: • Os empreg11dlls tar~~ta oppo.rtunld:.•d~ para fazer. menção .honr~sá _do;· chefe 
<Fplomatic0s em disponib~lidude poderáõ petcel>er, a!é11Í d~ d1.plomacm brasLI()tra; assim consiJero cti.o noss.o mi;;, 
dos seus I'C~prctivos venCimentos, uma gmllficaçrlo arbllm· ntstro em LondJ•es, <;ujos talentos e variados conliccim'en~ 
Jla, segundo a importancia dos trabalhos que [fle forem Ín· tOS tive .OCCJSÍão de apreciar quando fomos. co!le,;l)SU.l 
cumbidos na secretaria. • outra camara. H~ outro~ chcl'es. de míssão qu6 ta:hu_cm 
. Assim, quert~nc-lo o ministro lavo·eeer um amigo que clesempenhào sa!Jsf<.~ctorwmen~c. os seu's _devCi·es · IJlas é 
cs:a cm disponibilid.Jdc~, chani t·O pa. a :1 sr•cretaria e arbi- pr.1·eiw er·nf<!s~ar ~ue s~o po[!cos. A execuÇão ;dril!li:~~ 
tra-lhe. a gratilicaçil.o que quizer, de 2, 3, 4., 5 c 1J:OOO~; ;2 ~~~ agosto ~e 18o! ÍGlJ pefstma dPsde:ós~u ccime_ço.; c 
porque n:lo ha limite ao arhitlio do ministro. O quf' es:a mfe\tz_m1ente ~t.~z o the~o-~ro granihl despeza com.o-cor
V. Ex .. fa~endo nesta casa, Sr. visconde de ItaiJorahy? Nãó ~o . d1p Ç>mahco,. e ~ p~1z colhe. delle po11cas vant~gen:s .•. 
dis~e V. Ex. que a economia deve ser o programma do Eu n~o quero agora Citar. os nomes de !f)do_s. os _ch~Cs. 
mioisterió? Como não levanta a sua poderosa voz para de mu são para provar q~_e o :gov,erno· t'ázia])e!lÍ de~os tjl::~n:.:. 
fulminar ~ste- regulamento e o ministro que ousou rc- dar reaolhcr á côrte, .rondo-os em dis.ponihilid,~de:~u C.m~ 
J'erenda-lo? . . p1·c·g.1ndo- os convententemente. O mtsmo. digo .. do éorro 

·Como consente em tamanho ar!Jitr:o, cm tanto escan co11sular, que. ta miJem .em geràl.é éoinposto:rié)nâiyí~ 
<)alo 1 E o nobre senador dá o sru valioso apoio a umt:.l duos ?om poucas hahilitaçõ.:·s.. . .. , ... .'.: ... ·::· · · ~
ministerio? Não receia a grand.:: responsabilidade moral . rans. é o ponto .de reunião. da diplom_aéia .bras~eira:; 
do s<·u procedimento? E' este ministerio que tem a auJa- allt restucm por roezes os chefes ele ,missã~,:. sécrcta~i:o~ e 
e ia de dizer à naçiio que tem guardado a mais severa eco no- ad_d~dos; a Ui pa~são vida regalàda •. · (Dirigindo;se )ici St• 
mia ria:applicação d&s rel!ursos do estado ! ! ' .mm1str~ dos negoc~os estrangeiros) Qu~m, :dera_'a. y, Ei. 

São estes os meus pecc~dos políticos de que V. Ex. me uma mtssão em Pans? . . · ·· .. - ·· · ,·: .' .· · 
accusou hontem, Sr, ministre1 O Sn. ~ANTAS: -Se o no~re,'!Xlini~tr.o:. qui~~ssé; crei.o 
' o facto está éonsummad.o; a reforma essá feita; os an- que a teria. . . . .· .. - . : -:: ... : .- ,., ,,, :: .. :: .: .: _: 
'Jhados estão arranjados; o pobre thesouro l1a de cam·g 1r - . . . · · 
com o enorme peso de mais de 600:000$ por anno. C um- O Sn. D .. 1\IANOEX. :·~ Diz-l>c!ll.; ~eu nqJ.>re·: aniigo· .; 
pra ao menos a opposição o seu .dever denunciando tantos guando S. Ex. P?r. sua:alta . reémÇã~ ·· nãá.'·q~iz~r· màis 
· escandalos ao paiz c envidando as suas faculdades para fazer parte do mtnlsteno, .naturalmente' terá uma·,mtssão 
· · · · · em _Paris· ou ein H o ma, etc: · . · · '·' · · -_.' ; .- · ~ . '--~ ·. que-se rollre quanto anles o mtmsteno. · > · . . 
· ·E' assim que· pro.cedeu Canning,- que V,, Ex;·· inculcn. Voltando á questão~ O~a, Sr. p,resÚe~te~ q~-~-~o_,:(;~~~.r~: 
tomar por' modelo?· E não se lembra oS r. minist1·o·de que,: ção podem gozar nessas c_órteshomens sem talentos.e.sem 
segundo aflirma o lliograpbo daquelle i!lustre mtnÍSti'O de saber ? Que figura h a de fazer o Brasil repres~ntado pela 
'Inglaterra; a su'if divisa era constancia na amizade, tirme- int>ptidão e ignomncia 1 E' preciso. acabar-se ,cnm esse 
za rios ~~incipios? · _ _ _ . . _ · . , l.>atalhào de acd.Jitlos,do qual muitoS·náo sabem, bll~r e-.cs-

. A(livisa ·é hclla e di•Yna de ser adoptada. Assim proce .' crever a língua do seu·paiz. Não .é ridic~lo qu9 ·o ~\1efe_de 
deria · .. ni governo q"ue tivesse ·consciencia dos· séus m\ssão gaste alguns minutos a düer a,o.so!Jerl\n~:7":Tenho 
deve~es~ .. _. . . . · · · a llonra·de apresentar o Sr.- addido á legação-de_ Sua Ma-

gestade o Imperador:do llrasil,-r_epe~indo:c~tas_. palavras 
.. -.. 9. Sn •. JlAnA~nos dá um aparte. . . . ·. noye;dez ou doze: vezes, co.mo :acontece em,J'aris, pil._~~ ~ 
' : O~S~·. D. rÚNOEL:--: v .. Ex .. não od~iu? Foi~ bem : grande o numero de addidos, prin,cipalri)enteA(l:2.a.c;IassQ,? 
um governo que se dizia economico não p·oderia fazer Não é .isto ridículo? .. Quem quer; m.andar;,. Q.,:.~~u:Jilhq:a~ 
~1aes r~~orrnas, principal!llentenas critica~ _circu~stancias Paris e habilita-lo para app:~recer nos 'grand.Q,s; sal.õ,~s 
uo patz. pcde·uma nomea~ào de àddido de 2a;clas$ejque.lhe.,édadl 
" Sr. yirêsid~nte·, deixo este object~, não ~o porque j!1 sem Jil!iculclade.Abivai mais um ligurin.ede.Jarçla ~ar.p~los 
t ·m sido lar~ a mente discutido, .como porque tenho o~trus nos salões de Paris ; gasta .ás-. vezes .b()as~_sommas.a seu 
de que me ,occtipar: . . · . .. . , .. pai,e volta para a sua terra: tão• ignora,nte c()tp.!il~<lellasahiu; 

, O nobre.mi11Llro de estrangeiros, ·respondendo a? hn- entretanto sempre·aprendeu•a -làzer eortezias.a-ff:íll';l~~za e 
lh:mte di-curs•J 'proreiiJo pelo honrado wnldor_pelas -~la- a.dansar com mais ele gane ia;. ~ ~ ·: -: :·· ,··.· _ ·~. c··: .,. 
góJS, _no quaL S. Ex_. fez as rmii;; St:n:satãSl~Hexõcs_relat_l~a- Sr. presidente;' crcou·-se "úma legação: de 4~ ordem 
mente ao estado do nosso corpo d1plomatJco, pr.~c~rou ~~- na Allem:mha, e dizia·sc que era para promover, a: co
tenuar a impressi'io que este discursd· produzm; porém lonisação ·para.o Brasil• ·Que. colonisaçi\o ;~eJl1.-,prom'ovido 
estou coiwencicio qúe o não conseguiu.· As despezas que esta legação, senh()res·? PeÇo ao Sr: nünislro .cque tenha-, a 
Se J'iJ.zem.hoje,com O corpo diplom'ltico são tão eonside~ bondade de dar-nos algumas informaçõeS,SO~l'C:3S-~v;anta-
rayeis qu~ ~ ssu_stão, ~ .assustào tanto mais porque pro- gens 'dessa no.va missa o.: . . . . . . . , :i . . :< .. : ,_ :::.•::- . 

. :vavelmente_it•ào todos os ao nos crescendo.· . Que necc~sidade temos'nós,: Sr.:.:prcsidente, .. rle.-:u~a.J~-
... 9uae.s sã·o, as vantagens que compe'nsão.tão av~ltâd~ gaçãci de·~.a ordem no Perú, quando·não;a temos~nem em 
despeza? Um'terço.do nosso c0rpo d1plomat1CO merecera Roma, nem'na·Russia 1 Que necessidade temps_-de uma le-
:Jjlenas a reputarão de instruido e apto para ~s _impo_rtantcs gação de 2a ordem:na Confederação A:rgentinaJ .Que.neces
luncções que incum!Jem a um empregado diplom~tl~o._ H sidade temos de uma lt'gação de sa-ordem.c.m.~iontev,~déo? 
~~o fallo âo grande numero de jo~ens sem 1nlentns,. sem P~r~ que onerar o thesuuro ~om tan~t\5-_~e~peiéls~·o .. nobrc 
Instrucção, q~1e se teem introduzidO P?r empen!~OS no mlnLStr~, honte~,_.r.esp()_nd_endf:! .. U;- CS_~~S _pqn~~~,· jall())l, 
corpo diplomatico j f~Jlo ~los c!Jefes de m!SSãO, A 1~1 de 2~ C(),ll_10 ;d~ploll}ata, C_nt~_,tepnps reraes,e -~D.tfl~Y,ly~~r:~;~~-~-~- na 
~e agos~o ~~)851, ·queorg~n1sou o nosso ?orpo d1pl~ma- .. reCIJ?rocz~arle. J.l.ec~procl~~de LY· ~x~~~~b.e,B~e ,;t:l_o~.a.t~m 
ttco, tev~ por fim,_ éi'argarnriuas a uma carretra e ao ·mesmo ·a9u1 ~m .wt~r~ unc10, que co~~esp_on4e a.e~.~~aa9: e~~~~or
t~mp?. ex,igir. para 'el!a, h:ibi!itaÇCle,s. 0 rrgulaoie~to expe- · :dtnarJO e mmtstrp elen1 potenc1arw!- e,o .. :B,ra~Ü, ~~ ·:~~ltOS 
q.1do para a execução daquella·let requer tantos ·e tão va .. ;~nnos, C()n~e1vaalh; um~_leg~ção çe 4.~ or4~.~,: . ·::·" -; . 
rtados_ conheci ~!lentos par~ a nomeaçã? de a?d !dó~ um~ vez , : -A· Ru ssia .t.em :aqui. um.::tJçg~ç~p .de:~~ ,or~CB) -~· .. () ~r~s1l 
que O pretendente ÍláO .Sf'j~ bacharel e~::dueltO por:algu- • _·l~m;na.}:\USS!a;uma:~lli~S~O _de .. 3~:_()r,~e.n:t•!5-0!~~~.CS~á. ll: r.e
ma-das faculdades d'o' pa1t,:.que ·os·exame_s ·sc~·torn:trltõ ·ClprOcJd~!I<J1 Ba,pa•ze_~:O.~~e)ollJos;tn,lf!~.Õe~-:.~1:1 ~~ •. ~~ .. e,4 4 

uma mera· formalidade ·ou anteircompleta :burla • .Te1_1ha o·. or-dem,·e;:qu.e não Leem:aqui age~_te~ ~4:tplt?Jl~élt_l,~~s.,T,rata·se 
candidato liom p~drihho, que n<~rlJ póile.:T;eceiar:do:exame. de_ il~·r~nJ•I'· amigos_. :c_. fllilh:t4QS:i• ~ es~a, §~q~~~~ é a. r~gra 
Qual é- o·· rt·súltado disto-'? E'.-'0 que se ·.obser.va : que a :seguida t·elo -gover-no, e não a ,r.eC1pr.oGJd.t4e~:ncm D.··lm
maior parle dos 11JOÇOS empregado~ na carreira diploma· jlOI't<lnCÍa dOS negocius que se de\ em tratar DOS paize~ 
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rnra onde se mandão agcn!C'S diplonnticos. Ainrla volto 
aos consnles. V. Ex. s3uc, Sr. presitlen•o, a impo1taocLt 
que em Fl'ança so l!~a ás. ~uncções consulares. 

desse mare:tr a rcpul:~ç:io, dl'slustrar o caracter de lll'tt 
adversaria polilico que c!!e reconhece ~cr homem notaycJ 
dislincto no pa:z. ' 

(O Sr. t•i.lconúe de Uruguay fa: um signal de agrailecl
melllo.) 

nas ta rccord:•r ns hal.Hhtações q uc a lei exige par,, taes 
cmpre1!os, que cm alguns Jogare$, porexemplr.11 cm Bnchc
rcst,tinhão a categoria de enviados cxtraort.lioarios e perce
bi:) o avultados ordenados. N<Jda deixa. a dt•sPjar a este reR- O SR· D. MANOET.:- Entretanto, o senado ouvi11 
peito ~m dos discursos que o 'Visconde de Clwteauhriantl li:t pouco alouns apartes quando o nobre visconde 
profenu ~l camara d?s p~rcs de França GUando ministro fallava nas mtdidas linanceiras do meu illustre ami.;o 1 
dos negoc10s estrange11'os. · Senho~·c·s, o ~obre senador pelo P111 á é um gigallnt~ 

Entre.tanto vemos entre nós elevados a consul geral moços 11 " trJJ,una, faz t1 ema_r os seus advers:tri<1s, que 
sem habilitações c que seguramente não podl:'rMí desem po~c,,s Vetes ous:ío mcd1r-so com l'lle. Dt~ que s~:rvem, 
penha r as importantt·s funcções de seu cargo. E' de ndster POIS, t:H·s ~parLI·s '! Potlem . cllcs abalar, · mesmo 
rever íl lei dc22 de :1gosto ,. e 185 L c diulinui1·o corpo diplo- lcv~monte? íl grande nomeaJa do weu illüstre 
matico, ~m vista do decre~cimento das rendas pubhcas. anHgo t D1sse o honrado senado!' pt·lo R o de Janeiro: 
E' indi,pensavel a c:~ bar COIII tão escandaloso p:ttronato, • Nau n·os emporcalhemos! • p, ço as~ Ex. que subtilitua 
j. d II d · · ó este lermo por out1·o. · azen o reco 1e~ esses cmprt'g,& os meptos, que s curáo 
de divertir-se nos Jogares oncJe residem. Mas o nobre visconde rlevo notar que foi o anno p~s

Pcço a V. Ex.. que se digne perguntar ao Sr. minhtro s~do que nosta c:.~s:1 se fizorao as mais iof:::wcs all.u~õ~·~ 
de estrangeiros se se recorda da prophecia que Jiz no~ ta :.&os memLros do gauinete de.\. de maio ; nat.lu se pnupáu 
casa relativamente i1 missão especial de que fJi encarre- para ap· osenta-los aos olhos do paiz como l1omens st:ln 
gado o Sr. visconde de Uru~uay. G~stou·sc tanto dinht·i· honra, sem saber e sem hauilita~õ ·s para os altos cargns 
ro; f<~llo.u-se c !!,scrcvcu·se muito; mas qual o rcs~ltado que.~occup;1 vao. Eu L<~mbt!m :dgumas vcz1 s me tenho ex
dmsíl m1ssão '! Nenhum. Parece que as cousa~ fJcáriio cedH.Io i IW.JS _de que ~gg1'1 ssôcs não tenho sido victirna:l 
a ioda em peior estado. Admira que um dos homens no- Entretanto V· Ex. sabe, Sr. prcsidenle, qne o queacon
tavcis do p:tiz aceita~se uma missá;) da qu:tl clle acredita v<~ tece no no~so parlamento t;unbem tem succedido ('ln 
que se não s::~hiria Lcm! Dizem que o Sr. visconde de outr?!l· O famoso Cb<•tam di~se ao ministro Walpole o 
Ur?g~~Y. assim o annunciára a seus amigos quando estes seguwte: • Na y.,ssa 1:ara, Sr. mini~tro, não ha pudor 
o le!Ic1tai:ão pela sua nomeaçtto. nem v~rgonha. •. A lti>tOJia parl~menlar da Jnglatcna c da 

Itl!lirou-sc o noure ~cnador pelo Rio dt! Joneiro dri fl'ança está chew do tal!S excesso~, que ll:lO dcslu~trão os 
:xando as negociações mais complicadas (apoiados); e as homens (jUC os commettcm. Ch~1.itll é uu1 nome c!assico 
cxigcncias da Frnnçn são hoje talvez maiores do que na Ingl~tt!rra. 
qu~ ndo foi p:~ra P'aris o Sr. visconde de Uruguay. D.issc o llíJbre 'iscon.Jc de Uru !uay: estamn!i a 22 

~~ JUli.lo, e ainJc se discute o on~amento '! E pol'que se 
O Sn. SouzA FtU..:'íCO: -Apoiado. E' exacto. n:tu ll:.l de di~cuiil'? Poi:'lnào é na occ;.si.io.da dscnssào 
O Sn. D. MANOEL: -·E o nohrr. srnador queixa-se do Jo orçam.en1o qu~ se dcve p1 incit>almentc tratar dc111 

n:cu nobre amigo deputado pelo P;u!t, c cnxe1·ga no se~l g:aoJes negridos, .Jns vcrdad('iros intert~Ss•·s ,Jo pai1. 1 E. 
tl:scurso allusoes que podem marcar a sua reputação 1 Pots porvcntur.a· a opposi~ào náo tt-m ft·ito o s;·u clt!vcr, cc·m'l 
o ncbre senador não recebia os seus ordcn<Jdos em o~uro; nào l1a exemplo h a muitos annos 1 Póde·se rouhar a o\o
c o ouro dont.le viuha? Não era do thesouro publico? li .i á ~pposi~ao de lei' (:tJtuda:lo e aprofundado ascou~~ s: 

Quando s. E li.. se e:+primia com tanto calor·, e :.&lé v~. do rm!. c d~: ter oiTcrenJo ú j, ut:Lo tle suas IU·:ubraçõL s ! 
.hemencia, o meu nobre amigo dizia-me: • O visconde d~ o s11 • SouzA fRAXCO: _Apoiado. 
Uruguny não tem ra~ão; n:lo tive cm visra fazer :dlu~ões; 
o ouro de que fallo são as luzes e a erudição que elle der· O SR· P· M.ANOEL: -E' a maioria, .que se tem con~ 
ramou sobre a negocia1;ão c que apparccêrao nos protocol- sel'Vatlo sdenc1osa, qnc não tem cumpndo o sc•u dever 
los, e as f.::les kãO o mnllogro da nPg·,Jciação, ou talvez que nno d;scute. A defesa dos mtcnsseos tio p1iz pe/ 
m:lior.cs complicações para o futuro. Pois a moderação do t(;nre tanto á maioria como á opposição. Nós até incGm
meu 1llustre amigo o Sr. Souza Frauco não é assás co- lmno·nos de bllar por alguns membros da maioria: p(!}r 
nhecida? Tem elle o habito de fazer a Ilusões odiosas na exemplo, o Sr. Souza Franco l'alla por si e pr:lo Sr. Tis:
disc~ssão com os seus ad~arsa.rios'! Ua quem coni1C~a c conde de. Itauorahy; o Sr. VasCO!lcdlos falia 'por si e 
Jll':ltique mclho1· as convemenc1as parlamentares~ O nobre pelo. Sr. Vtsconde de Uruguay; cu nilo cedLI a ninguem a 
visconde esteve hoje fóra do seu estado habitu~l; morttfi· ~lor~a, a· haura, o prazer, de fallnr pelo Sr. EuzcLJio de 
cou-se em extremo com as passagens de um opusculo que fJucu 07.. Pois, senho1 es, já estais ('squeci ·~os do disc•Hs(); 
forfto lidas pelo illustrado senador pelo Pal'a, e quiz mostrar IIJO.delo l~roferido pelo meu noure amigo 0 Sr. 1 o sccrc· 
todo o seu resentimento co'.ltra o· autor desse opusculo, t:lflo na d1scussào do orçamento do imporio? A ma!o!;i:t foi 
umLI'asileil'o muito distioclo, cujos talentos e abunduntcs capaz. de proferir mcll.wr d:scu1so quando cst.".,·c n:J. 
e variados conhecimentos inv1·jo, aggrcdi nJo o m(·U nobre O!lposiçao? 
amigo de uma maneira injustilicavcl. Náo diz aqui muitas O Sa. Vl..sco:~cELLOS : - N:io tem rc~posta. 
vezc·s o nobre senador por Pernambuco que o silencio é 
OlHO? isto é, o silencio é tão precioso corno o mesmo O SR. Sr r. VEIBA DA :Mór r A (rindo-se) :-Não' tem. 
curo? · O Sn. D. l'tfANOEI.: - N:10 t~m ; e $C tem peça o nobrtl 

Já Yê que o honrad\P membro pelo Pará fallava cm scn- senador a pat:tvra e f:t~n um t!Jscui'So, não di"'o ja Hupe·· 
tit.l.o llõurado. rior, mas igual ao do Sr. Fcneira Penna. 

0 
· 

(lia um aparte) O SR. SouzA FRANCO:- Venha a resposta. 
Nem flOdia enlencler-se de outra maneira, porque o (Il< ) 

nJeu illusl1 e amigo náo tem o habito de fazer insinwu;õe9 a outro aparte. 
IJUe deslustrem os seus nd versarias; comhato-os com fr:..n. O SR: D. MANOEL:- O Sr. ministro do imperio viu ~e 
queza c Icaldiide. Oxalá que elles lhe ret1·ibuissc!m com ll(:s ma1ores apul'os, até porque cstaya assent,ado ao lado 
reciprocidade! N:io disse Montesquieu que a religião é esquerdo do 81·. Ferreira Peuna. E jit olguem se levantou 
mna cadêa de ouro que liga o céo á terra e a terra ao céo? para defendl!r o Sr. mioistro dos negoctcs estran<>ciros 7 

U.u Sn. SENADOR: -Era uma metapltora. 
O SR. D. 1\:IA NOET.: -·Era uma metaplJOra, como diz o 

mru nobre amigo, e assim devia ser enteul1do o discurso 
!ilo illustre senador pelo Pará, cujos talentos e conhecmll'n· 
tos for~o l'econllccidos pelo honrado senado!' pela provin
át do Hio de Janeiro. Portanto, fique o noLre VISconde 
r:mrpti!lo c nll:o creia qn!! o mLu !Jonrado amigo p!'Cten-

Pois h a exemplo em algum paiz de <Jnc um !llin: stro", vindo 
a uma camat a discutir por tanto~ dias o feu orçamento, 
n~o encont1e um sú amigo que lhe sirv~ de cyreneu c o 
aJude a levar a cruz quando se lhe ap1~esente em l1 ente 
uma opposição tão nol':wel pelo numero como p1lns tr~
Jcntos e conhecimentos que abund:io rm seus membros? 
(,!ne ma:olia, meu Deus I Eu nfw a queria se fosse minis
tro. Quando Ütllo em maml.lros dJ opposic;:1o nt!laYl'is pelo 
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~~u talento G saber é vlsto que me excluo desse numero, 

1,0 rque nad.J. valho. 
0 Sn. SOUZA FnANCO: -Yale mu;to. 
(Tia alguns a parles.) 
o SR. D. MANOEf,:- Sim, a frcnle ua opposlçilo csli• 

t!lli<los l11•mc·ns mais nntaveís do Brasil; notioVel pelo seu 
talento, sabor, probirlade, ind<·pendencia, longos e relc
yant<•s serviços prestados a patr ia, Íl pall·ia que ngradc
cida o t•ltvou até o alto cargo de reg<·nte do impcrio. 

A opposiçao lança a lnva á maioria, c e~ta n:io quer 
::~ceita-la; aiJanrlone· es~e silencio commodo em que tem 
pl'rmanccido de;~] e o co.mcço da Sl'sdio; Vt;nh:l. it trilmrw 
e mostre qne rs!uda senamcnte as nccesstolaoh s do p;tiz 
e pcns~ pr~l'und~m~ nte nos meios de sati~faze-làs. D_e 
outr·::t manetra n:w poderá contar com a gratidão e a (Stl
ma do paiz real. 

O Sn. D. MANOEL:- Ora, 1~erJóe-me V. Ex., nada 
di~sr.. a este rt'SI~I'ito. Vejamos a resposta que deu o 
principal seerctano da nparti\ão dos estrangeiros Wl 
memLr.a,ndrtm do nosso ni~IIÍSiro cm Londres a2 de junho 
de 185~. Na no la de 7 de JUlho do mesmo anno disse Iord 
M~lmcsbury ? seguinte: • O governo de Sua 1\Ja"cstade. 
vc cot;~ sa~1sla.ç?o o csta•lo de circumstancias ~'lctnal,' 
que puJe JUSI~IJCaJ· a sua rccommt:ndaç:lo ao parlamenlo 
pa1:a a rcvyga~ao do :octo ao qual vosso mcnwrandnm se 
n·fcre, cu.ro ear::tcter iusolito nao póde deixar de adrniltir: 
1n:.s. <intt·s de dar qualquer p;,sso para csse fim o governo 
de Sua l\lagcstadc rwnsa que é do seu dever mostr:1r ao 
governo brasileiro a ncccs~idildc de conc'uir nm fratado 
entre os dous pr1izes para a supprc s;ào do trafico de 
escravatura; ~ que póde conveuct:r ao parbnenlo hri
.t.ut~nrco c :to patz t]UC se conlinue a tomar ?teditlas 1 igo-

Sfio os homens que na sessão do anno passado con· 
sumir:io horas o horas com uns requerimentos sobre 
sa~ucs, co:n o fim do protelar tudo, pôr emharaçcs ao 
~overno c tollJCr a adopção de qualqne1· mediria util cm 
lieneliclo do paiz! Entretanto devG se confessar que o 
Sr. ministro dos ne~odos cstran~ciro~ não precisa de 
eyreneu; tem ta!on!o bastante para delcncler se; c f'Or 
isso eu llre aeonsclho quo se liberte do i.,nominioso jugo 
que lhe impõe a orgulhosa c amuiciosa olygarchia que 

·governa o paiz; e lisongcie-se de que cm talento não c 
Inl"crior a nenhum dos t1·cs chc!"es da olygarchia. 
· A h! se o Sr. mini~tro com o talcn to e appliraçno que 

t.t·m seguisse ft risca a maxima do illustre Canning: 
• Const~ncia na amizade, lirmcza nos J.rincipios ! • o 
seü futuro seria Lrilhantissimo, uRJa Yez que s.e não 
deixasse jungir ao carro dos olygarchas. · 

Nlo sei se a c i taç;\o que vou fazer é bem encaixada 
agora. Seja como l'ór, peço ao Sr. minstro que lhe dê 
attcnc:'ii> e que medite uem nclla. E' l"óra de questão que 
a cor"rupção lavra como nunca no paiz ; por clla tuclo Ee 
eonsegre; e!la dará t•abo do irnpcrio. . 

Dizia um dos maiores homens da Franta no reinado 
,de Luiz Ft:lippc o SP5U;nte: • A corrupçno cm lnglatel'l'a 
nflo chegou ao esta.Uo de elt mento conslilneional, o 
quarto poder no estado? Desde Wal1 o'e até seus imita 
rtores de todos os paizes não é por toda a parte semptc 
uma rat~a de homensamphibios. (ampltibios, Sr. ministro!) 
que cxprorüo n:io só seu partido quando t·stc trilunpl1a, 
smão que explorao ao mt'smo tempo o ministerio e a 
opposiçào? l10mens cujo retrato foi esquecido por J"a 
Bruycre; homens que kem nm pé sobre a escada que lhes 
estende a opposiçtlo, outro sobre a escada que lhes em
presta o pode~, c que, diri~indo se já sobre um, já sobre 
out.ro degráo, ft medi. la que o poder varilla ou qne a 
opposiçflo triumpha, se elevào de complacencia em com
placencia, de defecçào em deleeç:lo. Que r•S minist· rios 
1 u que as oppt•siçlit·s caLo, que nos importa, dizem cl!cs: 
o de2ráo t·stú pissa:lo; todo o mundo cahe, c nós, nós 
subimos sem 11re. • Que tal lhe parece a passagem, Sr. 
ministro 1 

E, como estou em maré Jc citações, peç0 licença para 
elr:nnar a 11ttenção dn Sr. min;stro sol)! o um trecho da 
obra de um esaiptor npnnti1do hontem por S. Ex.: • Eu 
n:io conheço narla m:.is per i§'SO para um p~iz do que um 
penitente politico, do que um homem que t.tm neecssi · 
dude do se fazer perdoar pelo poder ou pelos partidos. • 
O noLre ministro ha de meditar bem nesta grande ver.dade. 

O ~n. P.AnANnos :- Ftli bom que V. Ex. t· .• mu<m 
roedit~sse soL r e elle. 

1 osas rara a rt prl ssjo c que o acto offens1ro de 1845 t\ 
dcsnecessario. • 

Ora, senhores, Ira nada ma:s claro? Cumpre po:s aL"n-
d I

, , , ' 1 Un 

onur uma ta InsJstoncJa, que se torna até Jesair-osa ao 
llrasrl. ~·enborcs, o bill é letra morta o· ha muitos annos 
não tem cxecu~ào. O tralko estft extincto, o Brasil não 
consente t:m tao auominavcl crime. . 

O Sn. DAXTAS:- Descuide-se o governo ... 
9 Sn .. D. n!A:\OEL:- O governo não se dçscuitla; 0 

p uz ap_01a c mslcnta o governo, e o parlamento dar;'t todl,s 
os meros conducentes a prtVt:nir a introuuecão de ·tl"ri-. 
canos no Bratiil, trazidos p<·los mulvados tráticantc~ de 
carne lm mana. 

O nobre mini~tro de ~~trangci.ros como que rcpnrou cm 
que eu f.dlasse do cnmc ue UHH da falsa c nwstra~se 
pouc:t e_sperança de :·é-lo severamente punido em Por
tu~al. Eu nàC:l nesuet que o g,wcroo portuguez. fizrsse 
esforços par~ acabar com tão horrendo crime; c aind<l 
menos neguer que os nossos agentes diplomaticfls e consu
lares ~enl1ão presta.d? l!ons serviços a este respeito. ·so 
mostrei ~~sarwno, fot fundado no Eeguinte despacho do 
nosso nunrstro c;-.1 Portugal~ 

,o Sn. PARA~IIOS da um aparte. 

. O Sn: D. ~fANOEL .: - As _me<lillas que se projcctil~< 
amda nao est:Jo reàuzrdas a lc1 .•. 

0 Sn. PARA.NIIOS;- A lei já passou. 
O Sn. D. MANOEL:- ... quero ver se a nova lei é 

sufficiente para r<·pr·im:r os mo d~iros falsos. Pas!lo a ler 
a correspondtncia, que é recente, é de 26 <le março de 
185). Depois de referir o processo d{l um individuo de 
nome ][anocll\lorats, pronunciado pelo crime de fabric:1r 
moeda !alsa do impel'ro do Brasil, diz o ministro: (/e) 

• O ver . .!icrum prot'cr ido na causa indicada nllo é. sú
mentt! uma enormiJa,le; no conc•·ito do ahaixo ussígnado é 
clle tamuem uma aflronta á mor:,J publica, um ('Scarndo 
ás leis p~nat'S des1e rt·ino, lllll aceroçoameato a tãO 
odi·:oso cdmc . .Mtdiantc di igcr.cL,s incessant<'S e esforcns 
rorliadis~i:uos, cor; seguiu esta IPgaç:ío colligir as ncces~a:
r·ias provas para levar aos tribnnaes deste paiz o rcle1 i lo 
i\lorars, que, segundo a noto• ictlade publica, de ha muito 
ex. c r e c tào Cl irni n0sa i nd us li Lt nn s dis tr ictes do Forto c do 
Covilhti, :HJUiroh(lando nos Jncr()s que della amplamente 
aufere numerosos patronos, sobrados :tmi5os e não p0n-. 
COS CODDÍVeDll S. 

• Pmf'er i·la a sentença de pronuncia contra aquelle 
réo r:tmoso, que impune e escandalosamente se tem en
riqucdo!Q. a si c a tantos outros, t m detrimento da fortu- · 
na pub i1·a e privada do impe1 i o do Drasil, o abaix.o .as
signado prcsu:ni..t qnc a audari,t c a corrupção dos se-us 
protectorC's e cnmpliees, quaC"squer que fossem. os JU(•ins 
de que elks dispocm, mmca lograri3o i !laquear nem :~b;,. 
1:1r a conscicncia publica no j ulg;ornento dclinitivo Jc tão 
abomioaYcl clime. 

O Sn. D. MA!':OEL:--- A h! meditei tarito que decorei o 
t1·ccho, e naQ o esquecerei nunca. Con,tinnando: • Estr. 
averiguado .:ue etle (o tal penitente pol_iti?o, Sr. mini~f,ro) 
se lan1;a nos excessos e que as disc1plwadas (coups de 
tlis~iplinc) que clle dá ern si mesmo vão tocar na 
SOCl~dade, • 

. . s1:- presidente, na primeira vez que fullei disse no Sr-. 
mmrstro fjllll não insistisse mais na rcvogaç:1o do t,ílf 
J\Lerdec·n. S. Ex. n:\o me respondeu. 

O Sn. PAnA~mos d{t um nparte. 

• Tal prcsumpção, tal esperança, acaba-as o facto de 
clcsmenl.ir dolorosamente, sem embargo elo immcnso . 
valor das proras, e, qnasi que se pôde alfirmar tambem, 
da inteil·a conYicçr.o <los julgadores. Par.a que o trimnpho 
da irrm1ornlid:1de c do crime fosse completo c a ,. indicia 
c!;~ lt•i se tornasse cm tuJo uma inis~o las I irnos:t, havcnllÓ 
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Í> delegado elo procnr:~dol' rcgio protestado c:onLra tiio 
monst1·noso julgamcnlo c int01·posto ~ re.c~1rso de re· 
y is ta com suspensão d:\ soltura do rco, lot o referido 
l'ccm·,;o aceito sem a suspens~o rerpwrida. • 

Ftm<lei-mD, portanto, cm um do~nmt~nto insnsrcilo 
para rccciar que o crime de mocd1 lalsa continuasse a 
ser perpetrado cm Porlu~al, pot• acharem os perpctrarlo. 
ros dciJe muitos protectores. 

O nobre ministro tambcm notnu que ru dissrssc que 
este crime é frequente na nal.:i 1. P(lis l'm Portugal igoorn
se isso? Não é iofdizmentc o facto tão puulico e not01 i o ? 
Não dão os jornaes nolid:t dos procr s~os? Parece que o 
Sr, ministro não teve razão de H'lJara~ que cu trouxt•sse 
á tribuna um Clime tão grave c que porl1! causar o trans· 
torno 1Ja fortuna publica e pllticukll' do imp~1 in. Ch:1mo 
11:1ra este ponto a atteoção do. sena11o, p::~ra quf!, medi
tando nas consequencias do crune de moeda Lisa, p~nse 
nos meios de preveni-las. 

Ora, quando assim me expre~s_o, em vez de elogins, o S1·. 
ministro parece querer d:1r· me lições cm um tom de m s 
tre,. que me caustt estranhez:t. 

O Sn. PARA:'ín·os:- Gos1a de dar. 
0 Sn. D. MA:'íOEI.: - Já as dei a V. Ex. 1 
Eu receberei as lições dos m1·us col:cg~s nesta c:-~sa; 

mas não estou disposto a aceita-las dos ministros. ~ique 
certA, Sr. ministro, que n:io faç.o c~so de ~u~s l1çües, 
zombo dtllas, e aconselho-lhe que al>andone esse tom 
magistr~l com que falia a um smador. 

O Sn. "PARAXnÕs:- Y. Ex. não permitte liberdade 
~e defesa? 

O Sn. D. MANOEL : - Quem quer negar a liberdade 
de defesa? O que se não quer é rc cel>er liçoes ; o ql.le 
a;e não admiti e é que S. Ex. se "(ler~ nada que está na 
escola central ensinando nos sens d1scrpulos. 

Senhores a discmsào do art. 6° § 1.0 da constituição foi 
t!Io ampla qw.e não ha mais nada a dizer; o triumpho roi 
completo da parte daqnelles qtte s~stentárão q~e o art .. 6" 
~ 1. ~ é claro e terminante, e po_r tsl? ~à o prec1sa de tn
terprctação, como acon~dha o Sr. mm 1st r~ no seu.rclat;o 
rio, para evitar contllctos. e. qu~stões mternaciOnat~s. 
Responda, portanl~, o Sr. mtmst!·o ~5 reclam~ções cstran
~eiras com a di~postc:1o da consttllll\~:lo, e na o venha pe
tlil' que a asseoob 1 é~ pratique ~tbsurdos. Lê a do novo o 
discurso do Sr. marquez de Olmcla, ~nd_e aeha~á arg!l· 
mentos valentes para. s.ustantar os clrrctt?s do IIDfH:no 
contra as reclamnçues HI.JUStas dos estrangCtro~. 

Eu tenho provas par~ me .convcncf~r 1le que o g?verno 
não quer o projecto ollt:rec1do pdo Sr. sena·lor !)'menta 
llucn:J. 

O Sn. T'An.\Nnos: - Qua s são essas provas? 
O S!l. D. l\IANOEL: - N:lo as quero np•t·s~ntar agora! 
O Sn. PAnA:Nnos: - Cnntenlo me com a rr~p sr a. 
O Sn. D. MANOEL:- Conrentc .se; f,,z nmitn hem. 

Veja se lambem quer exigir de mim que apr·cscntc as 
Jlroyas da minha convicção, :mim como exige •1e seus 
lliscipulos que demonstrem que A X é igual a F B '! 

O Sn. PARÁNJIOS dâ um :1p:trte. 
O Sn. D. MANOEL:- Quem disse quc.o Ioga r de lente 

n:io l: muito honroso'! 
O Sn.. P.ARANIIOS:- Y. E,;. esltl querenLlo ..... 
O SR. D. MANOEL:- F.u não rstou querendtJ natla; 

é Y. Ex. tjue estft supp )ndo que cu sou rl!Cnino de escola. 
Sou senador .do ioop~Jt•io, que é alguma cousa. 

O SR. PAriA:omos :-::\luito. 
O Srt. D. 1\fANOEt. :--Ora, po·s, prO•'edu como de,·c 

]1ro~eder um ministro ern dll;cussao eom um repre
sentante da nação. 

Disse o Sr. ministro que eu comprome tl ia o paiz qua~1r~o 
f.tllei sobre as uo>sas relaçõi.'S eom as rt"publicas VIZI

nlws. Ora, Sl'. prt•sidente, V. Ex. h:t d1~ record.ar-sc 
qno f]Hando o Bra•il e•tava a L11·aços r,nm Rosas, e, !Jgado 
com <l 3·encral Urquiza, tratava de dar-lhe a qn6da, msta 

casa se discutiu largamente o p;·ocedimrn!o do go•·rrno . 
cu taml>em tomei parte na disctmllo. Entfio n;"w ha,·i~ 
receio ·d.e romprome.llet: o paiz ; hoje teme-se qnc 0 ~ 
nossos d1scmsos prt'.JUrlrquem ft causa nacional. 

Estamos nós hoje em·lu ta com alguma das rcpubl'c:ts 
Yizinhas? Não, certami•nr.e. Pois bem; quanrlo a Confede
ração Argr-n(na se prrpara para a ln ta eom lluenos-Ayi·cs 
nao havemos de sa!Jer· qtnl a politic:t do governo? N:io J 
do nosso dever examiuar o que cumpr·e f.1Ze1·? H disse 
francamen•c a minha opin:fio, e repito qwl o B1asil nàn 
deve intc1 vir na lula nem cnm um soldad.,, nem com mn 
navh, nem com um real, nem, emfim, com o ~cu· <~nxi io 
moral. 

Quando a França c a Italia rstfio em guena com a Aus
tria não se di seu te na Iu:;latc.!rra qual o procedimento que 
o governo deve ter? 

(!Ia um apatte do Sr. Paranhos que não ouvimos.) 
O Sn. D. l\IANOEL:- Seohor(·s, o nobre min'stro de 

rstrimgeiros é ln tal para a rf'publica do Uruguay. Quem 
domina hoje naquelle estado 1 E' o partido blanqnillo, 
que apoiára o S1·. Giró. Pois bem; o Sr. ministi'O de 
t·strangeiros acoroçoou o SI'U p:J.r ticu 1ar amigo Flores, a 
quem em um documento fl'z os maion·s clogi,s, nos 
esforços que empregou para lant;ar por krra o governo 
k•gal do Sr. Giró, a quem depo:s o caudilho sucredeu, 
cau!lilbo que é 4ctll<11mcnto um d0s mawres inimigos 
do .Cras ii. 

O Sn. PA.R,\.NIIOS:- Não tem fundamento algum. 
O Sn. D. MANOEL : - Tem toqo o fundamento; ahi 

e~tão os f~ctos, ql.le com,Poem um~ pagina Regra da hisLori'l 
d1plomattea <lo Sr. mimstro. · · 

O Sn. PARANDO~ dá um aparte. 
O Sn. D. MANoEL: -llei de di:4er a vcrd:Hle, porque 

o pai~, como disse Lamartine, não nos enviou para esta 
casa para ne\la lançarmos a mentira. Já cm outro anno 
discl!-ti lar5amente o procedimento do Sr. min.istro m~ 
Republica. Oriental do Urug~ay, e não ouvi resposta 
saLisfactona. Se S. Ex. não uvesse tão bom protector 
talvez tivesse sido demiuido em castigo do .Seu preci
pitado ou antes criminoso Jlrocediffi,·nto. 

O Sn. PARANuos· -As accusaçõcs de V. Ex s~o co· 
nhecidas no paiz. 

O Sn. D. l\f.-\.NOEL ; -E' verdade; mas a llcfe~a não 
foi j11lgada satisfactoria, apezar da hal>ilirlade do accusado. 
E' verdarte que S. Ex. póde ser fh·sculpado p!.!la sua falta 
de pratica e conhecimento qos homens e das cousas ; nno 
se irnprovisno dip~omatas de repente, nem S. Ex. escolhru 
a melhor escola para rstrea1· na carreira diplomati:a. A'é.n 
de que, o seu chcfl! era um dliS homeus que conheci com 
rneno~> gci o para a dip1omacia. 

O Sn, PAU.A~Ilos clá urn aparte. 
O Sn. D, 1\IANOEL: -A escola d;t Europa habilita 

melhor; para c lia é que S. Ex. deve ir qnanto antes, para 
poder ser o nosso Canning. 

Rcoeio, pois, que o nol>re ministro compromctta o 
paiz, porque não estâ ainda habilitado para os casos 
extraordinai·ios, para prever o fnlur.•, ir mesmo adiante 
delle ~t evitar as consequencias dus erros que tem 
e mmettido. · . , 

Se Buenos-Ayrcs tentar contra a in~~pendencia do 
Estado Or1cntal, se na lu ta puder correr pe1 i60 a segurança 
immediata e os interesses <·ssrmciaes do llra~il, ont· o o 
gover:qo devorá intervir; até para livrar os subditos 
brosilciros que habitao no E~tarlo Oriental· de s~rem 
roubados e assassinados. A inte vcnç:lo acharia fun.la· 
monto nos t1 atado~, e, quando estes nào existissem, seria 
dictada pelos principio~, reconhecidos mesmo pl'!a Ingla
terra, isto é: que a intervenção é permettida tJnando se 
acha ameaçada a segurança immediata e os wtoresscs 
csfenciaes do paiz. 

Sr. pre~idente, cm uma das sessões pass'adas ... não sei 
se esta na casa o Sr. ministro da guerra ... 

O Sr. min · stro da marinl1a é prompto; vem sem pro 
cedo, e retira-se tarde, o que me :az c1·er que não se mata 
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hlUito com a sua repartição. S. Ex., segundo se diz, esco
lheu a pusta da marinha porque é a mais facil, e ua su:~ 
iJadt; já não h a muita; fur~as ue!ll. grande amor ~o tt·aLa
lho· cart:ce sa de repouso. PcdtrJa ao Sr. pres1dente do 
ccm'sclho que me informasse dDs mo ti vos que ~eem obri
ctado o govor Ma mandar aquartelar· tropa, munr-la de CJr· 
tuxame, etc. lia algum receio de desordens? Pois o povo 
do Rio de Janeiro não é tão pacifico? 

Affirma·me um membro desla casa que os soldados teem 
estado aquartelados, e desde muitos dias. Já fallt·i nisto; 
mas o Sr. 'mini~tro da justiça disse que era f.dso o boato 
que cu referi. . . 

Não creia o governoque se prctcnJc perturuar o socego 
publico; ningucm quer seguir os conselhos de certa pessoa, 
que muitas vezes concitou á desordem. 

0 Sn. PARANHOS: - Qu mdo? 
O Sn. D. MANOEL :-Quando V. Ex. escrevia horro

sos artigos, doestando, injurianlo e calumniando os ho 
ruens com quem está hoje Ji~ado. 

O SR. J>ARANDOS :-Eu? V. Ex. não tem prova. 

O Sn. D. MANOEL :-Só se V. Ex. quer .negar a pater
nidade desses artigos; i;to é querer negar a verdade re· 
conhe~ida por tal. 

O Sn. PRESIDENTE·:-- Torno a observar ao Sr. sena
dor que a discussão deste modo nã ~ póde ser tolerada. 

O Sn. PARANHOS:- O nobre senador está nos dando 
boje lições. 

o sn. D. MANOEL: -·Protesto contra o nós; n:lo estou 
dando lições aos meus collegas; o que estou é lembrando 
factos da historia contemporanea, que tlnto incommodão 
o nobre ministro. Tenha paciencia! Para que escreveu 
tau tos artigos c tão revolucionar ios 7 Para que injuriou 
tanta gente, a começar pdo Sr. P<~r~ná, que depo!s .foi seu 
protector? Eis os peccados pohncos do Sr. rntmstre, a 
quem peço que medite na seguinte max.ima:- o. mund.o 
é um Yasto mercado de compra c venda, e o artigo rua1s 
importante de sua mercancia são os hom{n3. 

A opposicão hn. de combater o mioisterio p~los meios 
legaes; a luta h a de ser na imprensa e na tribuna; ninguem 
hoje conta no recurso á~ armas ; c talvez o minist~rio 
desejasse ter essa occastão para tomar uma llornvel 
•·in"aot~a dos seus adversarias e conserYJr.se por mais 
:rlg~m tempo. Espero que o Sr. presidente do conselho 
terá a bondade de dar-me as informações. que lbc pedi •. 

Se os ministros ncreditão que nos Impõem stlenmo, 
cnrranão-se · nós n:lo recuamos: a tribuna de ambas as 

'O ' b d . camaras será sempre ocCUJJarla pelos mem ros a opposl-
<;<lo, que, tendo, á frente o illustre senador por. Pernam· 
huco, prosegnira em sua marcha com o fito no pa1z. Todos 
os meios de forca c de corrupção empregados pelos Srs. 
n1inistros provãÓ a ma fraqu ~za c estado de agonia. 

Vou dar breve respJsta a algumas observações do .~r. 
min!stro de c>trangeiros,, porque m? dizem. lesem to. 
S. Ex. disse que nunca subm nem havta de subtr nunbas 
escadas para pedir-me favores; cu tambem estou nesse 
llrmc proposito: entre nós não te c :n hlYtdo relações, e 
talvez continuemo> a viver corno até aqtu. 

lfus a. que proposito vierão as granuez:~s c riquezas 
que não tenho? re~izmente contento ·me com pouco, e 
por isso estou disposto a não dar a confian~aao Sr. ministro 
'nem aos setus collegas <le subir as suas escadas. Não é 
rle meu caracter }ll~aticar baisozas; e, se me faltas~ cm 
os meios c os ami"OS cruzari.t os braços e aguardana a 

o I • N morte sem a temer nem a desepr. <'lo era por certo a 
laes ministros que cu me diri3iria para procurar um 
abrigo nas mjnbas dcspraças. 

O Sn. PAl\ANHOs": -V. Fx. é que cm outro tempo disse 
que era mlnisteri;~.l dos mínj;terios presentes, passsados 
e futuros. 

O Sn. D. niANOEL :-Nunca disse tal na tribuna. 
O Sn. I'.~RANDOS:- Disse-o na camara dos depu· 

tados ..... 
O Su. D. niA.NO'EL : - N;.1o lia tal; b10s:rc o jornal 

ontle isso vem. Pois enl~o ouça a resposta: V. Ex. o que 
que~ é fazer o que deseja; é que lhe dcem uma impor
tancm que não tem. 

O Sn. PARANnos:-E'uma injuria de V. Ex. aqúc 
eu .não re~pondo : é minha maxirna. 

O Sn. D. MANOEL :-.V. Ex. não tem maximas nem 
pl'incipios, excepto o de estar em posição sempre excel-
lente, correndo a todos que o chamão. . 

0 SR. PRESIDENTE:- lsto excede OS limites <la li
berdade parlamentar, Sr. senador! 

O SR. D. 1\JA~OEL:- Sr. presid:>nte, o Sr. ministro 
segue o systema utilitari(), e cu o do dever. S. Ex. está 
prompto a sac1 i ficar tudo ao interesse, e eu sacrifico tudo 
:ro dever. O Sr. ministro foi liueral exaltado c até revolu
cionaria ; hoje é um servo llllmilissimo da olygarcbia, que, 
se amanh:\ cabir, será logo abandonada pelo Sr. ministro, 
que irá immediatamente prestar seus serviços aos novos 
patrões. · 

O Sr. ministro fallou em pcccados politicos: eu não sei 
o que é peccados politicas. Será faiJar nesta casl com 
tola a franqueza, usando do direito que me outorga a 
constituiçao 1 Será ter modificado as minhas opiniões? 
E quem as não modificou 1 Quem é esse hom :m immuda
davcl e int'allivcl que se cJmpare com a Divicdade ? 
Nunca compuz nem escrevi para a imprensa artigos 
violentos, int'amantcs e revolucionarias. 

E póde o Sr. ministro dizer o mesmo 1 Não tem elle 
muitos e grandes fleccadc>s politicas? Antes de lançar-se 
aos pés do Sr. marquez de Paraná o que não escreveu o 
Sr. ministro? Posso n:.-sta parte dizer que sou um monar
cbista sans peunt sans reproché. Apontem os factos: que
ro ddender· me na. triuuna e confundir o Sr. ministro e os 
meus adversarias. 

Separei-me de homens com quem rstive ligado por 
muitos annos por um dever de honra c gratidão. Sim, eu 
não podia continuar minhas relações com lJOmcns que 
por minha causa mandárão perseguir os meus amigos na 
província do Rio-Grande do Norte. Não sigo partidos hoje; 
estoU fóra ddlcs, c tenciono conservar esta posição; que 
tomei desde 1850. 

.Repito, se o Sr. ministro tem coragem, faça menção dos 
meus pccca los ou encarregue alguem de os apontar. 
Pcccados J)OJiticos e nté horrorosos crimes tem o· collega 
do Sr·. ministro que escreveu esse immundo opusculo iotí~ 
tu lado Libello do povo e assignado

1
J:imandro, cm que o seu 

autor mentiu, calumniou, rlia'amou uma familia inteira de 
príncipes e provocou as m1ssas para uma revolução. Pec· 
cados pollticos teem aquelles que for~o complicas n_es.sc 
immun·lo opusc.ulo; c a voz publica dtz que o Sr. mm1s· 
tro de estrangeiros nã.o era estranho .a clle; ao menos as 
relações entre S. Ex. e seu cbllega o Sr. F. Timandro farão 
sempre estreitas. O Sr. P1:1ranhos fallando em pcccados 
poli ticos! W na vcrJadc a lmiravel.! . 

São quas1 3 horas: ou estou mmto fal!garJo, e tambem · 
nilo devo cansli' mais a attenção do> meus illustres colle· 
gas. Tenho procedido na discussão do orçamento . de e.s
trangeiros como procedi na dó imperio e da justiça; e 
hei de continuar a proceder da mesma maneita quJndo 
se tral:tr de outros orçamentos. Assim Deus me d~ vida 
e saude ! Não tenho necessidades nem aspirações, graças 
á Divina Providencia. Sou leal com os meus amigos ; não 
OS a~andOFIO qmndo pOSSO J)fCStar algum s'erviÇO : a mi~ 
nha amizade é sincera c desinteressada. 

Quando o meu illustrado amigo o Sr. Souza Franco pôz 
a sua banca de advoçado, nesta casa rendi homenagem 
aos seus grandes talentos, variados conl1ecimcntos c 
firmeza de caracter : militámos juntos ; elle foi ao poder; 
dei-lhe meu fraco apoio, assim como a todos os seus l1on· 
rados collegas. Descêr1ío todos do poder,e achamo-nos reu
nidos para combater o rninisterio, porctue estamos .con
ven ~idos q!le a.ssim o exigem os grandes interesses do 
paiz, assim o J)rescrevc a nossa consciencia, assim deter
mina o nosso dever. 

Ainda hoje: me recordo cont grande prazer do Lrilbanle 
papel que o Sr. Souza Fr~nco representou. na outra ca
mara nas Eessões de 18501 quando só, doente, enfraque-
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ciJo, comLaten contra 100 homen:; f,:rtc~, robustos c 
denodados. Desvaneço- me. c1~1 p~rtencer a um:t oposiçao 
que couta br:ui!eiros Lão J:slmctos, e. e~pC'l'O que os nos
l:os esforços serão coroados do mais feliz resulta.~o. 

Sr. prfsidente, esqueceu-me de ler uma ex.ccl!ente 
pa.s~a.gem de um grande orador, e por isso peço ainda 
alguns momentos de a.ttr.nção : • Defender os ministros 
cm tuJo e por tudo'? N~o, sem duvida. Pois l1ei de 
eu glorificar a corrupçã1, e>tc meio irfamc de gover
no, verdadeiro veneno, venladoiro opio, que se lança 
nas arterias do corpo social e que aggrava o que el!e 
pretende mitigar 1 A corrupção, que é uma. baixeza 
cm todos os governos, é um crime em um gorc1 no 
representativo, porque o governo represcz,tativo não é 
fundado scn~o n::t sinceridade das opiniões. Falsear a opi
nião é attenrar cootl'a o pr:ncipio mesmo úe um governo 
de ;liberdade. Tomai sen t.ido! o enjôo dos povos torna-se 
facilmente convulsão e rlimas. » 

A discussão Bcou at!iaJa.pcla hora. 
O S1·. ministro dcs negocios estrangeiros retirou· se 

com as mesmu·s form:didadcs com que tinha sido rcce
Liúo. 

O Sn. PRESii:lENTE deu pttra ordem do dia da seguinte 
sessão: 

Conlinuação da discmsão adiada sobre a refonna da 
tabella das lll<•iOJ.bs Jos oflici.ll s combatentes Ja a1mada, 
c as (;Utras·rn~têl i<1s já designadas. 

Levantou se a sessão ás 3 horas tia tarJe. 

Sessão en1 ~3 d.c julho. 

PRESIDENCIA -DO Sn. lfiANOEL lGNA<!lO CAVALCANTI 
DE LACERDA .• 

·smmirARIO .-Ordem do dil.-llejorma da tabella das maio
rias dos officiaes combatentes da armada. Discursos dos 
Srs. visconde de Abaeté e Ferraz.- Requerimento de adia. 
menta .do Sr. Ferraz.-Orça:nento dos negocias estrangei
ros. Dtscursos dos Srs. mznzstros tio~ negocias estrangt;i-
ros e Souza Franco. Explicações do Sr. IJ. Jllanoel. · 

· A~s 1 O B/1· l10ras da manhã o Sr. presidente abriu a 
sessao com 1!1 Srs. senadores. 

Lida a acta da anteriÕ1·, foi approvada. 
Não houve e~pediente. 
Comparecêrao no decurso da sessão mais 9 Srs. sena

-dores. 
ORI)Er,I DO DIA. 

U.BRLLA'D,\S lllAIORIAS DOS OFFlCL\.ES CO~IBATE~TES 
D.A. AR'IH'ADA .• 

Continuou a 13 discussão, adiada. na sessão antrcedcntf', 
da propmição da cam1lra dos dtputaJ.os autorisando o 
governo para reformar a tabella das maiorias dos ofiiciaes 
·comhatcntcs da arm<:da nacional. 

0 Slt. VISCO~ DE DE ABAETÉ (presidente do conselho):
Sr. presidente, eu exporei ao senado as razões em que me 
fundo para sustentar o projecto que veiu da. camw a dos 
Srs. deputâdo~, e creio que estas razões poderáõ servir de 
re~posta ás observações que fez o nobre senador pela pro-
vincia da Bahia. ' 

O nobre ·senador principiou por oppõr a rste projcc'o a 
difficulJa~e que a sua ex.ccução poderá encontrat· nas cir
·Cumstanctas em que se pos~a achar o thc souro sem os 
rC"cursos ntCl' ssario s para ( ccorrcr a esta ucspeza, que 
em 'Verdade é de algnma impo1 tar.cia. Quanto a esta ob 
servaç:lo, eu pcçó licença ao nobre senador para dizer que 
eu entendo que h a serviços tão ncccssalios que é indis · 
pens1vel que elh s se fação, c.inll:l. que tragão augmento 
de despe?.a: neste c;~so a d~:speza é indeclinavd. 

Porlanto, se eu tiver a forl una de convencer ao nobre 
scn~Jor pela píovind.t da Bahia de qne é indispm savel 
que ( stc pt·ojccto uc !c i pus se cc.mo se acha concc:biJo, 

('tnbora a coosequcncia srja 3lgnmaugmcnto de despez1, 
decretado este augmcnto Je dcspeza, S('gne-se u nrces8i
dadc.dc crear umn recdta nova pormtio de lmpr.stos ou 
por ou li o qualquer Jll( in, ou enlão a de diminuir-se ~1-
guma ouu·a vc:."l~lta de despeza que niio seja absoluta-
mente indispens:t v ti. .. 

Eu fart'i um resumo da marcha srguiJa com o projecto 
que l1?je se clisC~ltC no semHio. Na sessão de 29 de.'1ulho 
de 1Sb3 o meu Illustr·e antecessor, o Sr. conselheiro 
Saraiva, foi censurado na camara dos S s. deputados por 
um rl·pt't•senwnte pela provincia de Pernambuco. pelo 
facto de ter augm~nta lo os vencimentos dos ollicia<·s do 
corpo de sau.ie da arnu~da, ddxando cm auandono os 
o!Iiciacs de madtüa. · , 

O Sn. D. MANOEL: - E elle respondeu satisractoJiu-
mentc a esta accusaç?io. · · 

0 SR. VISCONDE DE ABAETÉ :-0 mc·u nobre antcces~ 
sor disse que estava autorisado r~lo podrr lrgislativó 
para augmcntar ~·S v. ncime~tos dos ollicia_cs do corpo 
de saude, e que twba obedtcJJo a esta aut0risacão; mas 
qne não es' a va igualmente antorisado pl.ra augn1entar os 
vcneimentos dos ofticiaes de marinha. Eu peç() licel'lça 
ao senado para repetir as proprias palavras de S. Ex., 
proferiJas na sess.to de 29 de .JUlho: 

~ Deixando o hom ado memuro as canbon. í as, prccu
ron ver se conseguia provar o abandono cm que •'eix1·i 
a classe dos ofliciar s combattntl s, cuidando sómmte da 
dos olllcüu s de sanuC'. Poderá o nub1 e d• putad,il com 
isso indispor-me com a corporação de ma' inha? Feliz
mente a classe de oillcial' s combatciJ tL s tem mui ta i!lus~ 
traçi\o c nobreza de sentimentos para não achar~me razão 
no que fiz. · 

• Sua illustração reconhecerá que o ministro não pôde 
dar-lhe maiores vencimentos sem ser auto: isado. para 
isso por nma lt i. • 

Na ses~ão cle 3 Je setembro desw mesmo anno, creio 
eu que S. Ex. pr·ocu~ou ullter da assfmbléa w·ral <1\ltOri· 
sar;ão, que e1 a in:'i;p.~~savcl, pura poder augmentar os 
vencimentos dos olhCJaes coml•atente~, e nessa sessao 
offerccr:u-se ao projecto de ]('i de orçamento que se dil-
cu!ia O seguinte UI ligo auditivo: · 

"' O governo é lesde Já autorisado a reformar a tabel!a 
de maio1 ias dos officiaes combatentes da armada nacional 
e impelia], podm:lo exceder os creditas -votados . até a 
quantia de lúO:OOog, etc. • 

Este al'Ligo, como os c.utros que se olfereccrão clurante 
a discussão da lei do orçamento na sessão pas~ada, fci 
destacado Jc sta lei; mas daqui se vê qnc a opinião 
do meu illustrc antecessor era que os vencimentos dos 
officiar s comuatentcs da armada dcvião ser augmenta
dos. Eu, como tlle, procurarei justifica•: esta opiniao c 
mostrar que se não púde .deixar de aLLenJcr á neccssi~ 
Jade desse augmento. . . 

Na sc-ssão de 13 de junho deste anno, quando se ,!is· 
cu1Lt a ld de ftxaçüo de forças. de mar, um nobre drpu
taJo pda provincia de S. Paulo olfcreceu como· artigo 
aditivo a esta lei oprojfcto que ora rccupa. a aúenção 
do sena.Jo. 1'enJo de sobre elle emillir sua opidão, o. 
nobre ex·ministro da m~rinha sustentou, como na srs5ãO 
ante1 ior, as mesm::s idé:~ s, e expoz acerca d~ matei ia do 
artigo ndditivo o que cu posso a ler ao senado: 

« Não sei se está em dfscuss.ão lambem o artigo al!Ji· 
livo do Sr. racheco, .e- se o nobre mi'nistro da marinha 
apoia este artigo. E' proYavd que S, Ex. o regei:e, por~ 
que elle já l'd votaJo pela cama: a: em projecto especial; 
mas devo de clara r á camara qur, apr-ianuo rste artigo, 
cu o faço ptla consi.leraç~o de que é a melhor mantira 
lle o fazer passar. Não sd, porém, se o nobre ministro 
impugnará a inopportuoidade da sua passagem. A mate· 
ria Jo artig) arlditivo de que so traia votou se no orça· 
mento, mas !oi ilellc scpara.cia para formar um projecto 
á pa1 te com outros anigos. Ora, se a-doutrina do nrligo 
não é imt>ugna,Ja p· la cama: a, não o é p[-lo miubterio, se 
natuHtlmcnte n:1o o será pelrs nobres seoadorrs, parece· 
me qur, aproveilando- se da occa~ião de fazer r assar 
esta met!iJa, fatá o nobre ministro um aet'l bom. En· 
tretan to, se S. Ex. entende qno a occa:;ião é inopp01 tun<l, 
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n~o Juvi farei esperar ou~ra oecasião em que se torne zas, a sua responsabilidade c o seu lraLalho. Ora, as ra· 
ma's rt·gular a pas~agcm da idéa. N:l? creio que o artigo zões que ol'fereço ''cerca do oflieial que commanda um 
addilivo demora; se a pa>sagem da lei de fixaç:io de força~, navio sãn em parto npplicaveis a outros ol'ficiacs da 
c portanto acho que não seJ ia inconveniente a sua pas· armada, fazendo serviço a Lorde, posto que não com
wgcm. • · mandem; por. isso eu tendo que é não só conveniente ao 

.E~ ta opinião llo nobre ex-ministro da marinl1a, e.nun-, serviço, mas ainda de rigorosa justiça, que srjáo augmen
c:a,Ja· P?l' mais de UJ!la. vez nas camaraB, é _compartilbacl~ • tad0s os vencime~tos de todos o~ ol!iciaes combatent<'s. 
por mlllt.as pessoas d1stmctas, que teem servtdo na repn' tt· T1 ata-se da 1a dtscuss:'io do proJecto, e este terá de pas· 
l'ão d:~ morinha e com quem tive a honra de consollar · sará 2a e depnis á 38 discussno. 
~obre este objecto. Todas estas pessoa5 concord~o cm que,. Talvez convenha explicar m<:lhor a significacão das pa
nas circum~1ancia~.cm que se ac!Ja cc,Jlocada c~ta que&tã~, • lavras-ofliciac.s combatente~-:, porque eu e~tendo que 
não é posHvd di'Ixar d<! attender-se com m:nores venci- o augmento de que Si! trata nao .deve ser apphcado indis
men~os ans ollkia.es comLatent~s da armatla. ~ cu pc:sso · tinctamente a todos os ollki.1es ~c .mar in,lw, quer estejão 
exphcar, Sr. prt'~!tlentc, os mot1vos por que ·d1go que na> • em terrt~, quer embarcados, muda mesmo no caso de 
circumstanc:a; actuaes não é pns!-ivcl Jdxar-sc dt! a!tcn- que estcjão cm terra rmpregad0s em alguns estabeleci
der a esse augrnent•> de vcncinmlt(ls. O senado sabe per- mentes navaes .. Em minha opinião, o augmento deve ser 
fciwmmte que o governo foi autori~ói,Jo para rel'ormar o para os ofliciaes que se achão (·mharcado~, c não par.a os 
plano que n guiava o corpo de saude da arm:1da. Segundo olliciaes qne se acbão em terra. Por isso, poslo que as 
a rd'orma cru e se fez, os vencimentos dt's oilicbes <!lo corpo pala v r as- officiaes comhatentes-devão ter a signilicação 
de sauJc sao os sl'gnintes: . gue acabo de da~, comtud~ pode-se fazer com qu,e esta 

COllPO DE SAUDE. 1dén s.e _I?! ne m1.11S ela: a. . . . . 
Eu lmioforma.lo, mas não IIVe amla tempo parabem 

avc1 iguar este facto, qne no regulamento do corpo· de 
sande, ou em algnma tlisposição posterior, se diz que no 
caso de que os of!iciaes da armada venhão ater no futuro 

VE:\:CI~IENTOS E~I l'ORTOS DO Ull'ER~O. 

Postos. 

Capitão de m,ar e guerra ci
rw gi~o mór . . • • . . • 120~000 525~i00 

· augmento de vencimento, esta dbpmit(ão será cxtemiva 
aos oOiciacs do c01·po de wude. Eu não dou i,to aüda 
p:.r bem averiguado; não tive tempo, do hontem para 

. hoje, de examinar esta qnt>st~o; mas pessoas em .qucin 
confio me .alfirmárão que exbte esta Jisposição. · 

Capitão de fr:~gata, dito d\s-
~uaclra •••..•.•.• 

Se assim é, declaro ao senado que a resolução n;to pódc 
p:J.ssar como estft; é preciso que passeccm uma clausnla 
q nc resal v e algumas reclamações que pos~ão fazer os .of
!ici.es de saudC', pre~e.ndendo que seus :vencinientos sejilo 
igualados .aos dos ofiJctaes da armaJn, se porventura pas-

96~000 4.1-Ggooo 376gooo sar esta disposição e o senaJo não julgar que em todos os 
casos os oJiiciacs .de saude elevem ter os me~mo;s .vencb 
mentos que os offic!aes da armaJa de iguaes patcn'tes, 0 
que não me parece JUSto. Como a resolução aind;a .tem d.c 
passar por duas discussões, haverá tempo para e.sclare-

Capitão-tenente, dito ·de di. 
vis lo .•.••••• , • • 84 ~000 359SOOO 337aooo 

1o tenentl', 1° cirwgião. • • 60$000 291UOOO 2598000 
2o tenente; 2° cirw g;ão • . 1,.2aooo 2~6aooo 

Fazendo-se a comparação dos vencimentos dos ofllciars 
da armaJa -com os do~ de saulle, vê-se: 

Lo Que o cirurgião-mór em l!ctivo se1 vico vence 
525~ 1~00, e, quando emlJareado, póde ter mais' uma gra
tificaçiio arbitrada pdo governo. 
. 2:o Que o cirurgi~o~~úr vence ma:s que um che:fe de: 

dtvtsi'io, commandando forço. : 
3.o Que um cirurgião de csqua·ha vence mais que um: 

capitão ele mar e guerra, colllmandando força. : 
4.o Que um cirurgião de divis~o pcrct·be 'mais que um' 

cap'tão de f1agata em qualquer caso. 
5.o Que um cirurgi•lo 1° tenente percebe mais que um 

capitão de Íl'1tga' a, commandanJo náo ou corveta. · 
. Ol'a, sendo isto assim, e estando col!ocada esta 

questão nas circumslancias que eu acabo de referir, 
·perguntarEi ao senado se não é isto centrado ao serviço 
publico, se não é mesmo opposto ás rrgras de disciplina, 
se não é is lo inconciUavd até com os p: incipios de 
justiça? 

Eu' digo que é de justiça rigorosa altender-se aos 
officiacs comLatr.nt<·S da a rnada, porque os nobres 
senaJorc s comprchendem facilmente que as dc·spezas a 
que é obrigado. o official de marinha commandante de 
UH? ~avio são sUperiores úqucllas que tt·m de fazer um 
ollic1al de saw.le. • · 

O Sn. FER uz: -Traia se de todos os cem Latentes: 
e não dos que C<,mmótnd:L.> s6mcnte. 

0 Sn. VISCONDE DE ADAETÉ :-E' verdade; traia-se 
de todos os ofllciaes combatentes, mas cu digo que os· 
n10smos commandantes de embarcações de guerra, de pa-· 
tente igualá do ol'ticial do coJ p() de saude que estiver a 
bordo, ttm vencimentos menores, c isto par. c e me e vi-· 
elcnt(mcnte injusto. Os on:ciaes do corpo de f audr, de 
patente igual á do c c mmJndantc do navio, não devem 
perceber vencimentos maiore~, porqu~, além das consi
dcJ açõcs que acauo de fazer, sno maiores as suas despe-

cer-se melhor a matcJ ia. · 
Creio que tenho da,Jo ao nobre senador as explica~úes 

que me pediu. A' .vista dcl!as estou profundamente con
venci•lo de que o senado fará a devida justiça, approrando 
a resolução de que se trata, afim de que ella passeá 2a 
discussão, reconhecendo a nc cessidadc de se fazer lima 
emenda, ou para explicar as palavras combatentes ou 
par a se attenclcr á disposição que dizem que existe,. e 
que manda, no caso de se.augmcntar os vencimentos dos 
officiafs da armada, ig1talar a tstes vencimentos os dzs 
officiaes do corpo de saude. · 

O SR. FERRAZ:-Sr:prcsh.len!e, honrem pedi ao nobre 
ministro algumas inl'01maçõcs soLre a possibilidade .·do 
angmento de dcspcza, e ao IMsmo tempo o SfU parecer 
sobre ajusliçn de se elevarem os vencimentos de algnns 
empregadc-s, licando outros com tenues ordenatlos. 

1\Iais de uma vez o ministerio tem dito que n0.s acha
mos em graV('S embaraços financeit·os; que é· de receiar 
um deficit; qur, se actunlmmte nãe se dá deficit ele cai
xa, existe todavia deficit de receita; que a.nossa renJa 
tem dim:nuido e continüa a diminuir. . · , 

Ora, é cnnhccido o estado <JCiual da nossa producção; 
as colh( itas.dos nossos principaes generos prevavelmente, 
pessoas peritas o affirmão, dimiouiráõ, talvez um terço 
da do anno passado, qlle entretanto já [oi .pequena. ' 

Ora,, a importação .tendendo quasi sempre a nivelar-se 
com a exportação, é nattlral que essa principal fonte de· 
nossa renda náo nos preste os meios necessarios para as 
despe2as que nós temo:;.~ecrctado, alé)l1 das. erdiparias. 

Sendo.assim, eu senti qlle o no~re ministro, a quem 
respdto, não me oricnta;s'se sobre esses pontos de.gr;an
de importancia. Estou per.suadido que o ministerio actual 
se ha de haver cm ·gra~:des emharaçcs para o futuro, se 
acaso formos decretando assim todos os dias um uug
mento de Jispeza. , 

Eu disse que o verdadeiro programma de um minislcrio 
na siluoção actu:~l era uma c~onomia rigorosa. (Apoiado.>.) 
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Eu disse que no estado actual niio . poderíamos soifrcr lhor, mais bem confeccion1.dil, sendo feita pcl0 Sr. r11inis. 
augrnento ile imposto, c que não dev1amos lançar mão de tro e approvada pelo senado, o inseria na lei rc!-1pecliva 1. 
emprestimos senão em ultima necessid~dc, e, por conse- Umu t .• ·bl'lla é radl fazer-se, e póllc ser apreseotaJa no 
qucncia, que era prudente estudar bastante os outros íntcrvallo da sessão. ' 
Jlontos da ques.tão para fazermos depois objecto de nosms Nós temos vist·> que dfl.s autorisaçi.'it s dadas· por leis 
iliscussões, objectos de dísposiç<lo ua assemLléa gorai. anteriores· tem ·se feito um abnso inqua!Hicavel. , 
Pcns~i es:ar ~e accordo com o nobre niiuistro, pois Pois, s··nhores, que dilficulclade lia tom detcrmi~t· 

que, amda ha pouco tempo, .crtio <!/Ue S. Ex. opiuou no· quaes scjão os ofticiaes combatente~:~ 1 Em minha humilde 
mesmo modo que o senado em· sua sabedoria entendeu ,opinião, não se deve entenJer como ofliciaes comLatentes 
que a matei ia sujeita á sua consideração de,· ia ser de para gozarem <lestes favores, aqudh·s que vivem en: 
novo examinada á vista da nossa moderna legislação. suas caeas, ou accumulando ao mesmo tempo ouh·os ve11• 

Perguntei se a classe dos ofliciáes J.o exercito não se cimentos, t•m cons~quenci.u.\o encargo ut: adrnin 'stra,•.õc~ 
achava nas mesmas circnmslanc.ias que a dos officiacs que tem em terra. . · • . 
da, ármada; disse qu_e não .só suas circurnslancia.~ ~rã~ Poi~ ~ão· podemos dctermi11ar qual seja essl qualidaue 
m:~s, .mns que erão amda pc10rcs de que a dos olhciac·s de olhciacs combatentes, C1·edorcs dtste favor 1 N:io:po. 
de marinha; mostrei <{UC os ol'ficiaes do exercito, estando d(·mos determinar o qu;;;ntum destes vencimentos.? o 
aquartelados em cidades, não tiúhão os meios necessarios ~obre ministro não tem cm seu poder todC)s os meios de 
para terem um domicilio decente c conforme ao posto que formular esta tabdla, pa1·a nós julgarmos desdo logo, 
teem, porque cm nosso paiz não se dá gratificação ou meio depois de plena discussão, em que pessoas tão haLi!i
algum a esses officiacs para estas despezas. . tadas, c, mo as que se a-s~ntão nesta casa, possi'io oll'l· 

Fico, pois, Sr. presidente, em duvida· se podem suppor- reccr os seus av:sos, suas opinieies e suas rtctiiicações? 
tar os nossos meios financ~iros actuacs oull'as de~pezas 9 s~nauo. ouviu b~m o nobre ministro dtzcr que. um dos 
que se hão de dar, e notarei ainda uma vez que o exem- pr~meiros mconventcnt~s da rc·solução, concebtda nos 
plo aberto deve autori•ar reclamações de. iguars augmcntos termos por gu,e foi rem~ttida pela carnara dos Srs. deputa-
em todas as classes de empregados pubhcos. dos, era delimr o que [ossl'm os offidaes combatentes. 

Fazendo estas considerações, senhores, rccon!Joci que Se~undoa expressão gcraladmittida ua legislaçào da ma~ 
a posição dos o!Iiciaos de màrinha em relação aos olli· rinha, os ol1icia~s combatentes são todos aqudles que po
ciaes do co1po de sau(le era inferior. O senado se ha dQ ucm ser empregados cffccLivamcnte na marinha de guerra. 
lembtat· de minhas palavras ainda hontem proferidas Isto não póJe. convir, é um filvor ftito aos madraços, 
neste sentido. . áquelles que vtvem no dcsl'anso ou no gozo de encargos 
·O nobre ministro considera ncccssatio que 0s venci- administrativos, de que não partilhão aquclles que viven1 

mentos dos ofliciaes combatentes, prineipalm~nte dos sempre no mar, compromeUcndo sua saude, arriscando 
commandantes, sejão maiores ; ,notou que di[erença sua vida. . · 
1tavia entre uns e outros, comp:J.rados com os de saude; A segunda.questão, Sr. presidente, é que impossivcl se 
mas eu creio que o nobre ministro não penso1~ tambcrn torna dcterm·nar o quantum desse augmento. 
que havia ainda uma classe de ofiiciaes menores que A qu~~tia do :1.00:000$, além dos creditas e orçamentos 
são mais bem recompensados do que qualqu·r outra dados, lc!los como cumpre, me parece insufficientc; por~ 
clusse·; Vfm a ser a dos m~cbioistas. Isto, pJrém, pódc que, como o noLre ministro d~monstrou, a dilfercnça en
ser devido á sua profissão especial, e não podemos tre os vencimentos actuaes dos officiaes do co1 pode saude 
prescindir desta classe de profissionaes. e dos officiaes comL:.ncntes, cm certas c i: cumstancias, é 

Mesmo até certa época nós tínhamos offieiaes de saude talv~z igual ou maior de 25 °/0 • • 

profissionacs,arvorárão· se enfermeiros em ofiiciaes de s~u- E, pois, senhores, não é possível tão arbitra: iamenlc 
de; tiverão, portanto, estes o direito de m~l praticarem mar.car-se o computo dessa úespeza, e, quando arbi
mnitas vezes naquillo qnc l1a de mais precioso. tra, Iaooent~ . se I?a' c a o c~mp11to de uma dc~p~za, o 

Já vê, poi>, o senado, que o meu pensamento não era resultado c mfal!tvclmente hxar- se uma quant1a menor 
Jll'i\'ar a essa classe de erupregaclos de qua~q~er ~1aioria do ~ue ~queiJa que é precisa, e depois ab11a s~ então 
de vencimentos. Fiz ponderações que o rmms~e110 deve um credito supplem7nLar, cont1 a o qual a comn11ssão de 
ter muito presentes, porque creio que abundei em sou fazenda propõe medtdas bastante rigorosas. · 
n1esmo pensamento, em sua opini~o. . Eu.enteudo que os CI'C fiLos supplt·mentarcs são S~'?JP!e 

Terminando nesta parte o meu dtseurso, passaret a con- o effelto de e1ros de calcule) dos orçmnentos, ou om.s5ao 
siderar o projecta sob outras relações. de dcspezas crea,Jas, ou taml.H•m p'>r não serem as des~ 

Senhores, eu pediria ao nobre seMdor pela pro:vincia do pezas ~ccrctadas pelo co1po legislativo acompanhadas 
Rio de Janeiro, o nobre visconde de ltahorahy, que neste do devido calculo do orçamento. E' um mal, mas csto 
momento me soccorresse com a sua opioião. O n,,!Jre mal, Sr. presideutc, tem s:do tão continuo qu~, em vez de 
visconde, ainda no priucipi > dessa S•?SSà•), declarou que ser o credito snpplementar a excepÇão, é quasi sempre 
não dava mais autorisação alguma, porque de ordin:u io o a rcg1a geral; o mesmo podemos antes dizer que cUes 
abuso das autorisaçõcs era grande, c qul! o poder legisla- são mais os orçamentos ~o qne os I~roprios otçamento~ 
tivo deveria collibir-se de lançat em mão do governo dect·ctados pelo poJer lcg,slati\'o. · 
essas faculdades que tinhã.o silo tão fataes ás dcspezas U.l\1 Su. SEXA:Don.: -Assim foi cm todQs os tt'mpos. 
do estado. · · . · 

Essa opinião para mim senhores, é quasi um evange- ~ Sn. FERRAZ:- A:ss1m fui. em todos os tempos, e 
lho é quasi um do"ma c~m a dill'crcnça de que sempre crew que posso a este respctto app!lcar os versos de 
cxa~ninarei a quallàad~ da autorisação para dar sobre um poeta : 
ella o meu voto, que não negarei ao governo todas as • Em todos os 'tempos, 
autorisações, mas negarei autor isac~ões de certa qualiJadc Desde que Jove teve LarLas •. 
que tendem a :tbuso. 

. Na presente caso, para que não fazermos logo uma 
tabella? Porque o nobre ministro., que h a pouco :icmpo 
em seu discurso declarou que atnda não tem rcllo um 
estudo sufficientc nem sobre ,a qüalijade do~ ofliciaes que 
devem receber esse favor, nem sobre certo ponto que 
affirma que existe cm uma parte da legislação da malioha, 
porque o nobre ministro não habjlita o senado, não habili
ta o corpo legislativo para que di!sde jlt ra~a a tabella que 
deve acompanhar· a lei ro~p('ctiva? · .. 

Pois ha necessida !e em uma cousa tão simples de uma 
autorisacão? Pois csla autorisaçao não deve ser substi· 
tnida pefa proprb tabella? E ess~ tabclla nllo scri.l me· 

O objecto , pois, cm discussão &fl't:rccc ma teria de 
grande (·studo, o nobre mini~:~tro mesmo o recoahrceu; 
mas S. Ex. mostrou que no momento actual lhe J'altão 
os dados para bem aprecia-la. , . 
Nes~as circumstancias, Sr. prcs:Jentc, cu ·vou prop~r 

um adtamento, para que, sem prctcriçao da discussão, seJa 
esta. matcria sujeita â commissão rtspectiva, afim de qué 
clla formule, de accorJo com o nobre ministro, uma ta· 
bella no ;~ntido em q_ue S. Ex. expõe. Eu desejo, que 
nós, Sr. presidente, s1gamos o cousdho dad.> pelo no!Jre 
visconde de ltauornhy, que cassemos es:as autorisaçõcs, 
que podem mu(to bem ser dispensadas se da nos~a p:Hte 
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houver um n~ais acurado estude> e não houver preg!fiça 
C!D fazcruqu:llo qui! rcmcttcmos plra o poJI!r execuuvo. 
. foi lido c apoiado o seguinte 

REQUltll !lU ÉNTO. 

• Requeiro'f!Ue o projecto (sem preterlt;~o da ta di,:cus~ 
são, c dCJlois d~ vota lo) seja s ubmellido a 'l ClWilltJ da res· 
pecti\'a commiss:\o dé mat·inha e guer1:t7 para m~i!JOI'a
Jo e orgar•lsar a tal>ella a que Sd rt:feJ'c . ....;.Si/vu Ferraz. 
.. O SR. PRESIDENTE: -A discuss:i.o do requerimento 
fica rrservada pam U(•p)iS da vot:u;ão do projecto. 

O Sn; Souz.\ R.üuos:- Peço a palavra; 
O Sn .. PilESIDENTE:- fica auiu.la a discussão JHl' a se 

passar á. do orçamento do ministeJ i o dos nt-goci s 
estrargcires. • · 

()RÇA.::IIl~NTO DOS NEGO CIOS ESTRANGEIROS,. 

qucza de memoria do nobre sen:~dor pelo Rio de Janeiro, 
qne, leml>rando-se sómente do I]Ue se di: se hootem, se 
e~queceEse do que se acal>a de dizer a"ora mesmo. c de o 
d1zer no senado um ministro da coróa·f O nobre senador 
n~o ouv.u dizer de um col!Pga que a stul voz era nulla e 
st·m valo c 11lgum os seu~ discursos~ ! .. 

( Cruzão-se diversos apartes.) 
0 Sn. PRESIDENTE: -Atlenção l 
O Sn. V ASCO~CELLOS :- Eu não !ilsulto a ninguem • 
O SR. n.til.lo ·DE QU.I.RAIIUl :-V. Ex. não; isto ·é 

verdade. . . ·. 

0 SR. PRESIDENTn :- Attenção! 
O Sa. Soou FnANCO: - Scnl101'es 1 Se renviesse 

continuar a discussão neste.tom, eu daria um tonico ame
moria do nobre senad·>r peloHio de Janeiro, q,ue durante 
a sessão passada levou as ua paixão ao ponto d0 falia r cm 
fl_ird~ ~ateicud~ de Sl~ngue. Eu Cf(•io que não se j~thle: i!TO• 

Achando. se na ante-cilmua o Sr. mHstro dos nrgl)cios g,tr InJUr!a maior a nwg•.1em do que esta Mm que se pro .. · 
es~rangdros, Lm1o sorteados p ll'.l a dt•puwc;:io que o curou o!lendcr a um collega da mantir~a à mais violentai 
d~via receber os Srs. Alencar, BJ pti::;ta de Olivcil a e E 0 senador .que leva a este tom a discussão não podcrft 
Mendes dos Smtos. · . nunca se otlerecer como exemplo de moderação, riem 

comparat·· se ao noLre senador. · 
Séndo il1troduziJo o. Sr. ministro com as formalit!atles 

do estylo, tomou ~ssento na mesa, e prosPgúiu a dis~us- O Sn. C.I.~DIDO BORGES: -Não ~e comparo coin elle • 
. ~•lo, adiada ua sr:sslo passJda, do art • .\.0 e seus r:11·agra- O SR. D. MA.NOEL.:- Deus me livre. 
phos da proposta do poder executive, lixando a despeza 0 s · s ~r ··· .• 

1 
.r • • . d n. ILvEHU. DA ll.OTU:- Is; o de farda ensanguen .. 

e orçanuo a rect ita gt:ra uo unp;;IÍ) para o exerril:tO e tada é historia. . . . 
1859 a 1860, com a respectiva tmenda d:t camara dos 
deputados, c com as do Sr. Souza c Mdlo, apoi.ldas em19 O Sn. Soun FnAN c o:- Será da histori:l com estas e 
do presente m~z. . outras repetições, que é mais um exemplo da delicadeza 

O 
com que ~omos tratados. . . 

Sa; ·P ARANnos (ministro de estrangeiros) pronunciou 
um discurso que publicaremos depois. • O Sn. SILVEIRA D.\. 1\foTu. :-Ex pEque o logogripl10. 

O SR •. SouZA FRANCO:- Ent; o na di,cuss5o com al.. O Sn. so·uz.~ FRANCO (dirigindo-se ao St.: Silveira da 
gum, acanhamento ; . pot!ia ,.dizer com alt5om r< ceio, em JJJ~cta): :-~U cre:o que fui bem cntcnd:do, c pois dcixa-
consequeriéia do discurso do nobre mit.btro da corôa I re1 este lll?tJcnte dc~agratlavel. . . · . . 
(apoiados); rectios, não da força da sua argumcntaçao; Eu d.es~Java antes .r~sponder ao d1sct!rw que acaba 
receios,. não das razões que clle apresentasse, porque 

1 
de protenr o n.obre numstro tia coról, drsetmo em que 

S. Ex. não apresentou uma unica (apoiados); reetios tlc I na o ha uma um c a razão.... · . 
pns~ar por. igual ~orte á que acaba de ~as~ar o m:u / O Sn •. D. l'tL\NOEL; -Apoiado.· . .· 
multo honrado am1go sen•luor pela provmcm do Rw- 0 Stt SouzA Fn ..• "'CO. d' · · · .. _,. ·ã 
Grande do Norte. • . n ... , • - .... ISCurso em que se~ o 

P
'd d' d 

1 
ã 1 1.1 11 • 1 vê um umco arl)umento... . .. o e-sc 1zer e um JOmem t o ra JI como e e e, cc 

um ?ena dor cuja capaci~~de .e i!lustraçào se conf~~~::t 1 O SR. D. 1HANOEL: -Apoiado. . 
(apozados), que _a .sua pos1ça? c ~ul~a .1 E de que posigao O SR. SouzA FnA N co:- ..... discurso que revela a 
ialla o nobre m1mstro1 Scra da mdiVIJual do n~bre se- paixão Jo nol>rc ministro, que 2~ horas drpo!s ... 
nado r? . Quer no se11 cargo de senado1·, quer na força de . . ~ . . . 
razões. com que discute, touho grande fundamento para O SR. PARANJIOs ·-Se c pa1x11o, é muito nobre. 
dizer qne o nobre ministro dos negocios estrangeiros o SR. Souü FnA~CO: - .... ain la orou com tan!o 
não pó de sustentar tão estranha p1 oposição. (Apoiudos.) calor, c na presença do senado olfend~u o me11 illustre 

.Fal!aria o nol>re ministro da nulhJnlle da oppo~ição c~m amigo e collega seuador pela provinda do Itio-:GranJe do 
g~ral, que yocle tliur-~·~ quo é o pai.~ inteit ~· quando Norte •. 
d1sse:. « AI do nosso pa1z se os govcrno3 esllvessem á o sn •. PARANDOS dá um aparte. 
merc~ da> oppo:ições para ~e retlt·ar·em ao Eeu aceno. • · . _ . . 
Se estas palavras se rtferem 'á oppo,iç:io que tem o go- O Sn.. Souz.\. F~ANCO :-V. Ex. nuo. se apr~vetlou 
verno actual em amuas as camaras, lirmada na Iarg:~ L ase da c:J!ma, CJUe devia ser o re~ultatlo da tnt~rpos~ção de 
da opiui:io nacional (apoiados), ent:io clla~ conlirmão o 2t boras cnt_re a suppo~!a ollen.sa e a desforra Impru
pensa!11ento ünanitnCl de que 0 ministc1 io não tem em dente, nfm _amda ~ara a .mtermed a~ com uma ou outra 
nenhuma conla a opinião da naçflo. SLnnen te fazendo ~rgumcnta~:lO. S. E:<. VCllll soe umcarr.ente orar, com o 
alarde de seu Jesp!'CZO pela opiniàopuu]ica podia 0 nOUI'O fito Je doestar O meu honrado COI!ega. . 
ministro repetir essas expressões, que ~igoilicão est'outr as: · ,O Sn. D. l'!L\.NOEL: -Não consrgue arrancar-me da 
havemos de CO!}tinuar a Wl' ministros, apezar de todog e tr.l>una, nüo. . 
d.e tu lo, apezar de muito granJ? numero ~1°;1 reprcsen- O sn~ Souz.\..FRANCO 1- Senhores . cu c~eio que uma 
1<\ntcs da na~ão, apczar da orpo21ção do pall Intmro.! discussão começada sob a impressão' ele desgosto e ex~ 

O Sa. CANDIDO BORGES: - Apczar das injurias c in- cit;)Çl1o me inhabilita de alguma maneil·a para.' a segui!· 
solencias. · como pretendia, cxaníinando os ultitnós Jlscnrsos do· 

O SR. PRESIDE'l'lTE (com .fol'ça): -A Imlovra insolencia SI:. ministro e do nob1·e senador pelo Rio de Janeiro. 
não é parlamentl.u·. Ordem! (Apoiados.) O· nobre ministro: de e~trangelr~s procut·ou da. r as ~a .. 

O Sn .VASC.ONCIILLOS :-Nunca houve injurias nem in- zõcs por que não tm.ha s!do 1rubhcado .nenhum dos d!s-
solencias da 

110553 
parte. · cursos que n~stes oito d1as tem profendo no senado. 

(c 
_ . · . _ Ao reparo f€ito pelo mcn nobre collega e amigo, repa· 

. ruzao-se dwersos apartes entre os Srs. barao cl~ Qua- ro muito justo porque de' facto como e que ha de conti .. 
mlnm, Vasconcellos c Cantlido Borges.) nuar uma discnss~o ;em teimds presente ao menos um 

O Sn. Plli!SID!lNTE : -Ordem! o: tlcm I dos discur:os do nobre ministro?..... ~ 
O Sa. SouzA FnANco: - Scnlrot'(·s 1 cu aurniro a fra· O Sn. PAR.\Nnos :--Nos annos anteriores, cm que não 
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l1avia publicação official d(·S doLalcs, como se disr,utia no 
senado 1 . 

o SR. Souz.\ FU.NCO: - Quando a não hav· a e ramos 
obr i«ados a discutir um pouco monos amplamente, e a 
nos 

0
contentarmo:t com a falta que todos solfrião sem ox.-

CCIHJãO. . . · · ' 
Hoje, porém, que temos a publicação dos trabalhos (·~t 

não acho Tazão para que V. Ex. faça excepção ao procodi
monlo de todos, c nos p ive de termos presentes as P' o
plias expressões de~· Ell., expresspes qu.e. em matolÍa 
de neaocios estrangeiros valem mmto, SU.JCitando-nos a 
ser taghados de alterar do qualquer moJo a sua opinião e 
de lhe ter dado resposta não apropriada. 

Eis-ahi porque eu deploro que S Ex. não tenha feito 
publica1· nenhum de seus disclll sos. D,i1. S. Ex. que tr a
ba lhos importantes da rcpat tiç~o a scn cargo o teem 
impedido de os rever. Eu não con.si. fero esta ~<·z~o 
satisfwtori~, porque qu?ndo um mm1stro é convu~ado 
para a:sistir á discussão do orçamento. de sua re~1rt1ção 
tem de convencer o sctudo e o publico do motiVO das 
despezas · c a falta de publicação dos discuJ·sos nos 
inhaLilita 'para lhe responder, c inhabilila o paiz para 
fazer jui1o seguro sobre a qucstã.o, juizo qne depende 
do conhecimento das razõas em lavor e contra. 

s. Ex. diz:·" As minhas palavras forão ouvi.Ias e os 
meus discll' sos sabem impressos em C:(tractos no Jornal 
do Commercio. • O noure ministro de cstrangcirns auto
risa-nos a discuti!' suas opiniões pelos extractos }mbli
cac.los no Jui·nal tio Comme1·c:o? Dar-se-Ida o caso quo 
S. Ex. tivesse titlo tempo para rever estes extractos c o 
não tivossé para .rev~r os s~us discursos qne tuem de S('r 
puLlicar!os ror llltt;rro no Jorn~l que con~rat?u com o 
scoatlo? Encontrara S. Ex. muts conYt nwnc1d em que 
suas opiniõ<·s scj~o cxamina1as nesses e:ttrac:o;:, que, 
comtudo, n<io dão iJl>a completa de todas e lias 1 . 
SeS~ Ex. dccl<•rassc que esses extractos de seus dis

cursos rcprescntão approximadamente ~nas opiniões, c.u 
lhe responderia com ellcs; mas, não o d1zent~O, cu contt
nuo a dcplorat· que S. Ex. nos ponha cm conrhçaes de nno 
lhe poder rcspon<~CI' devida e compl~tamonte. . I 

Alcrnem pensara qnc o noLre nunrstro de estrangctros, 
cont~ibcindo para que não apparcçã·o pnLfica.los seus 
discliJscs, evita a resposta que se lhes pódc dar. Alguem 
dirá do i1ohre ministro que S. Ex. procura para si a va~· 
·la"em que ha cm rever os cliscursos depois de ter ouvi
do" a todos aquellcs que ~omL~têr:io suas opiniües. 

A posição de S. Ex. sena ~mlo favoravel, porq~te quem 
seouir este methodo potlera preparar os seus drscnrsos 
de" rr.ancira a evitur as objecções que cl··pois appareccm, 
dando-se arl s de as ler evitado tod..ts e aos seus antago
nistas os de terem figurado argumentos, ou expressões, 
que não emprrgát•ão nos discur.·os a que re~pondião. 

Eu aJmittiria que S. Ex., occupado uma ou outr.a 
vez com nego ios importantes, dt'ixasse de fazer publi
car cm tempo alg;ws de seus (liscursos; m:•s não se 
vodc admittir que IStO Se faça COmO l't'g'."~ geral, C r~gra 
mva1 bvel, porque em ca~o nenhum S. Ex. publicou 
um dos seus discur~os importantes em tempo de rode
rem S('r presentes na di·cus>ào de qne se trata. Ntlo é 
sómente no sena lo, tambcm na camara dos Sr.s. tl<>puta
dos os discursos do nobre nrini~tro de e~trangcii;os ar-
parccêrào sem prc 10, 12 c 15 dias d p )is. 

O SR. PARANHOS:- V. Ex. não póJc provar esta pro
posição; de:;at:o a que a prove. 

O Sn. Souz.\ FnAN'CO:- Que os principacs discursos 
de V. Ex. app.1reccm depo~s? 

O Sn. PA RA~mos:- Por culpa minl1a, não; a culpa é 
da typograph ·a c Jos taehygraphos. 

O SR. SouzA FnA.NCO:- Ora, f<:lnhores, é cousa .no
tarei quo nós membros Ja oppo·içno, que nflo temo' i!l
lluencia sobre as t)'pograplua~, quo tarnbom n:10 temos 
influencia sobre os tachygt·ap 1 1o~, façamos puuhc:n no:
so> di~cnt•tos em Jin, o que o nobre minUro n:lo po;sa 
puulicar os ~cus cm tempo! 

U~f ~R. SE:XADOR:- V. Ex. ouve o; (1i:cur:os dclle; 
n~o Lcm razüo uc quei....:.<l. 

0 Sn. SOUZA FRANCO: -Perdoe-me: ettc.!l ouço, mM 
n~o tenho memoria sufficiente para rel.ór c aJa uma da.s 
suas palavras. Eu, pois, dechlr? que, se não e~ll:o .mais 
do frente o direetamcntc na d1scnssão das opmtões do 
nobre ministro, é, porque ellas são repelidas no sena
do muitas vo7.cs do. maneira a não poderem ser todas 
comprehendid.as, ou, pelo men~s, a n~opoderem ser reli
das na mcmor:a, c não são tlepo1s publicadas a tempn, para 
as podermos tomar todas ~m considoração,.n,ão são. publi-~ 
carias a tempo que o publrco as pos~a examtnar o .JUlgar. 
. Eu tenho nccessi lado de di1.tr alsumas. palavras em 

resposta ao noLre senador pt>la provinci t do Ri'l de Ja~ 
m·iro, que lrontem occupou a atte~ção do senado, procu. 
rando refutar o cliscnrso que pro!tri.em sessão anterior. 

O Ecn~do ha de estar lembra 'o que, l.ratondo da die~ 
cuss~o dos no!!ocios e· trangch·os, e vendo .no rclatorio. 
t1oticias de que se procurava, de que so julgava indis
pe;1m, cl a alteração do § 1° art. G0 1la constituição, o 
nobre Sr. marqucz de Olinda com aquellc zelo que oiio. 
demon-tra sempre que se trata rle questões de>ta im
port~ncia, porque. de facto S. ·Ex. ~ U!ll daqu_?lles que. 
nio admiltem mo,J.ficaçõos na consl!tmção, na o ~ s to
lera n.~o con·enlc eín que ass:m se e~teja alterando 
e~sa' Nran !e bnse do cdificio soci<•l, S. Ex. tomou. a pa
Iavra0e fez a este rcspc to oLscrv .• çõcs as mais jmtas .c 
procc1lon tes. . · ·· 

O seo:..d'J pót!e tan1bem lembrar-se que, Cu;! legar ·de 
d'scutir. as qn('stõl's suscitadas p•·lo nobre sena·lorp~la 
previne a de P<·rmnnl!UCO, o noure sena 'or pf'la prOVID· 
cia do R:o de Janeiro vciu apenas ler um <sboço, nn~ 
<>scr:pto n~o assigna.Jo, contcn~o i<.léas que devi~o servi~· 
de base á discussão na commrss3o, quorenrlo lrrar daln 
argumentos para ao m1 smo ttm~o l.azrr ·àemierrcer a 
opiniõio do nolrre senador pela pr.ovmc1a de Pernambuco, 
e como que a visar-nos que oão ousassomos entrar nesta 
discus·ão. . ·.· 

As palavras do nóbre ~enador i~culcár.iio-nos que lu
via granJe empenhC> de ~fastar da d1scussao esta questão 
importante d<! direito constitucional. . . . . ·. 

Era, portanto, natural que eu, que via essa disposiç.~o 
de ara-lamento da di:cus~ão, procurasse quan•o pnJosse 
obrigai' o nobre s~nador pela prorincia do Hio de ~an<·iro 
a vir explicur-se >obre clla, para que souLiess<:mos os f(ln
d.,mentos com que pcns::t, que póJe tr:tzt r ~é r ias complf-:-. 
cações ao imperio. 

~euhorcs, de que meios lancei cn mão? Sústerítd 
com aroumen tos, e com a citaç:io de factos, CfllC o empe
nho de "s. Ex. revelava nm systcm:r~ o das co'ncessõe~, 
para cvitm· totTo e qnalt]ner cor.llicto,c, sustentando esta 
opinião, procu1·ei demonstrar q~o S. Ex , nestc.mesmo 
facto tinha iulluido sobro a opimtio do nobre m!mstro de 
cstra'naeiros, ol,ri:ar:do-o a vi!· pe !ir uma alteraç:'lo da 
COilSii~IiÇ~O em SCU rclatorio, pelo Si'mplcs moti.VO de 
eritnr conllicfos. · . · 

E accresccnlei que cm S. E:<. não era novo este sys::. 
tema; que era ja antigo; qne es··a plano de cvi:ar todos 
os conll:ctos no extc1 ior tinha por lim concentrar as for• 
ça~, e conservar-se habili~ado para po·ler no interior 
ompregar 1 odo>. o~ seus n:cros de acç.~o c COf!lP.fCSSfi? de 
todas aquellas 1dcas qu7 l?ssom de.sf..tvor .. Yels a do~ma· 
çilo de s. Ex. e d.! seus mt1mos am1gos. . . 

E qual foi a ~·~sposta do noLre sen~tlor. pd.1 provmc1a 
do Rio de J:metro '/ O que r-. vt:la <·llu ? Pr1merrament<', o 
noLre senadúr prla província do Rio de J~noiro aiz' n~ 
seu discurso, rrdo ~~~que o li no extracto ou no com
mnnicatlo tio Jumal do Comme1·c!o, e suppnnho que titm
!J, m o disse o nobre minis'ro de ''Sirang• iro~, que <·ssa 
opini:io <·lle. a tinha .já snstenta?o e não era .. senã? U!n:t 
opnii.'io anl1ga. Cont. ssou assun o que nt <~Urrmti c rc
pt·tirci,- que S. E~. tinha o con~tarr te 1 mpenho de afastar 
da di:cllss:lo as grnv1 s qtu•stõ• s, p:rra que e!las 
n1o oml.araccm n r•·aliwç~o tlo plano das concessões cm 
questõt s exlL"J'Íorcs p:.ra evit~t· conllictns: 

Enlravia tamucm dito .qnc S. E~ .. tinha procc.diLlo co
IH'I'Ontemonte na Sll:\ mt~~áo a rariS, quaudo, lnrlo tra
t:rr da quesl:ío doo; limites t;o norte_ do impe!·io rn•re o 
Br:1sil e a Goyana fJ·anceza, se .n:10 esqu~cct·a do stn 
princlp:o J., s co:Jc( ss1J1 s p:.ra t Yll<il' conlhctos. 

I 

I 
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PH•'cia que S. Ex., sahintlo a tl'l'l'l i o, vil'ia demons- se occnparcm, c rem lcem os meios precisos para fazerem 

tr ar que não ti~ha r, i:o conce~s:'loa.lguma; pat·ecia-me que sua unica c c:<clusiyn profissão. 
rs-<l rra a po·t~llo que S. Ex. havta tomar, c que apro- . S! Fx. o ~r. se~ador pet~. Rio ~e Janeiro, se póde, em 
v1 itaria a occ si:io para nos l'a1.er admirar a maneirn pro- vrrtullc desta posrçilo espccHll, rtr-se á. custa. dos que a 
funda por que havi:l defendido os d:rcitrs do Bra- nno teem, cab~-lhc tambem por outro ladti 0 dever de 
~ii aotnritor i, contestado entre o Amazonas e o Oyapock; prest3r duplicado serYiço ao imperio, sustentando na 
pmc'a-mc aintla que teria dado Jogar a S. Ex. a que tr!buna .os SPllS direitos ao territorio CO\ltestado. Ad~ 
tornando mais patentes e demon~tracJos os direitos do n:tml, pot~, que S. Ex., a <flem c~be aproveitar a. ocra
nl',1sil, rt ivint.licasse OS SI \IS titu)os a melhor juizo do que StilO para pôr a lofla a Juz na dtSCUSSl\0 OS direitos dÓ 
se ha feito até em obra cujas passagens li ao ~enado, c· fir- imperio, viesse Fohar proposições, que comttido eu terei 
m:•s>e cada ''ez mais a justiça das n·clamaçõ s que nossos a bondad<! t~e não di~cutir ?gora, deixando par:i dP.pois 
antl'passados sustent:irao por quasi st•culo e mdo, e que que o seu chscnrso fôr puhhcado. · 
o P,ra-il sustenta ha perto de 40 annos. Qualquer outro br:lsilciro que ,em missão como c~ta a 

Enganoi.:me, porém, c rlcvia ter previs!o que as minhas Paris, tivesse visto malogrados seus esforços por um 
esperanças ~erião iii udi·'as. H a certa classe de homens resultado que neste caso foi todo contrario no ·.Drasil 
wo altamente collocados que cntcn·lem que primeiro estaria prompto para carregar com n rc>ponsal ilidadc.dJ. 
que.tu•IO ell• s, primeiro qnc tt11lo a sn1 rcpntaç:'io. E' malo~r?~ Qualquer ~utro procur~ria aoccasi<1o niais 
e~sc um dos prrigos qne ha cm ckvar demasiadamr~nte aproprtada para exphcnr-sc de forma a sustentar. os 
homens que julgando-se necessar·o,ç, ind isprnsaveis á mar- direitos de cuja reclamaç:io fora incumbi 'o, afim de qno 
cha de um paiz, poss:lo ~lizc·r em seu orgulho: • O estado aos inconvenientes elo malogro e dcspezas da missüo se 
EOll eu, ou ~em mim o que ser:'! do rsla·'oc da monarchia!·' não ajuntasse a conrisslio <lo sua sem raz:lo o da fraque-

Temos exemplo f'c rnissiíes mallogratla~, temos ex cm- za dos seus rlircilos, feita por aqncllc.quo tivera 0 , en-
pio do omprczas mal succerlio'as: o que cnt:io acontece cargo de confiança cm sentido opposto •. · . · · .. 
parn salvar os crorlitns <lo pai1, c a di1·ecç~o sob que S. Ex., porém, n:lo aproveitou a occasi!io, n:io susten,
ser·vir~o esses rlircclot·es, esses chefes rias missões ou tou na tribuna os direitos do impcrio,não mostrou ('Ssa 
das cxpetlições? Ellcs veem c carrcg:io sohre si toda a capacidade qnc eu tinha dito que elle l1avia mostrado 
culpa; n:io a lanç:io riem sobre as admiroistraçõcs a mi- durante. as conrerencia.~, cap··cidadc a que cu allnJi,. 
gas que os envi:ír:to, nem procn•:lo tfescillpnr-sc com a qtnndo dissc-àrrrnmou-se muitoom·o"""", ou di~se~de
falta de meios, rle iostrncçtles, ou coma falta de dit·citos, po:s de tanto ouro derramado, o qne nos lic~r:lo farão 
de se\1 paiz. (Apoiados. l' fezes. O mru :Ilustre amigo senador pela proviric:a do 

Ell não me aprovdtar. i da ocrasião, para qut>, repr- Rio-Grande do Norte já demonslrou que na occasiã'o·ea 
Jigdo algumas · pala\Tas q11e tomei tlas que rroftriu n:lo t!nha e}Uprrga"o sen.'io um~ metapbora, e que nãom~ 
na ultima sessão o nobre s~nndor pr·la pro' inci:l do Rio rt f.-uade forma nenllllma aos meiOs reprovados.(Apoiados.) 
de Jandro; demomtre r.om ellas que S. Ex. ~té certo Não me referia a dinheiros empregados para .. c~rrom
ponto r:~ltO:u :íquíllo que dE>Ilo era esp1 rado, istll é, a per a niogucm em França, n!i.o me . refctoia ·mesmo ~ 
su~tentaç:i'o dos dird:os do Bt·asil ao t• rritorio contes- quacsqnct' Jcspews excessivas cm prilveHo clo 'nég~cia
tado. · · · tlor, nlio tinha para isso razão r.enhuma, mesmo. porque 
N~o mequcro r<proYcit·lr de cxprcssõc$, on mesmo de os ba!anços, que é onde se pód~ ir bmcar i• for~!lÇ(íes 

demonstrações, que podi:io ter mcap:Hlo an nobre sena- pa.ra.•mpngnar. de~pc7as cxces.~I~as. em ccr.tos _serviços 
1101' <;m diseur .. o qnc elle nos disse que era o resultar! o p~bltcos, não nos fornecem snllt~~tentes; porque a~ des
de sm memoria, e n· o 1lo cxnme que ~cria preci~o e pc7as c:.:traordinarias, que se fMem no exterior ·c no 
não lhe foi possível f;ll'cr, porque, tendo o mcn tli~cur>o interior c9m a t•cpartição dos ncgocins estrangeiros, vem 
sahitlo pu~licado l1ontcm mesmo, S. Ex. n~o t nha podido englobadas, ej:l disto mcqucixciquando fallei da dcshütl
consnltar os ~eus papes. rladc do pt·oced!incnto que a cominissão de llt?endaicvc 

Não me nproveito das Slló'lS cscnpatlelas, apo7ar de com a repartiç!io do impcrio, onde separou as ):Crhas, 
que S. E:< .. na altura em IJHC so a c Iiii cnllocado aprovei- dl'ixando englobarias estas de que trato.. . ' 
tou-se desta occasi:l~ para rir-~c d<\quellc que, não os- L<1mos nos balanço~: gastos com ajntlas do custo aos 
tr.ndo na posição elc\'ada t!c S. Ex., com muit0s Jogares diplomata~, durante o cxcreic:o do 185t a 1S55, 53;250$; 
c pi•!gncs ordcna.Jos, para. se pod?t' c~trcgar in!eira- e no exercido de 1855 a 1856, 73:250$ ; . total, 126:500$~ 
mente. a'l rstudo dos ncgocl(IS pub tcos, e obrigado a ter que com 135:<1.67g no cxcrcicio do 1856 a 1857 sobem. a 
uma rrolissão, c a confessar que a sua mcmnria até ·certo 3f>1 :967$. O nobr~ negociador, em vista da sua posiciío 
ponto é or.cupa 'a com questões estranhas ás di seus- e da importancia da missão, tinha direito a avultada. ajtida 
Stlcs do senado. S. F.x. riu-se, c riu-se muito á cus! a deste de custo c vencimet~tos: FC as teve nflo sei, e, n:'io pode~1do 
que é obriga lo a occupar a ma mrmoria com au•os, o1·- eu verificar, n:'io podia lazer a censura que :e quiz cn
t!cnaclies do reino, codi0o do commrrcio, c mais farra- centrar nas expressões tia que usei. 
gem. cla b. ibliotbeca dos advogados. • ,, · 1 S. Ex., rore~, n:io tenuo aprOV(•It:'l• ~ a occa~i:lo. para 

O Sn. D. 1\fANOEL:- E, que, apezar disso, faz o mais sustentar na trtbuna do :enado os dlrt•Jtordo llrasrl, eu 
brilhante papel no parlamento. fico autorifa,lo para rrpetir que o nobre senador pela 

0 sn. SouzA. FR,\XCO ~_E eu elo que me posso fdici- provincia do U.io de Janeiro está disposto' a todas as 
to; é de que, <>m (Clgar de ser S. Ex. 0 que rin-se de exct·ssivas aLtcnçõfS e a concrs~õcs tambem excessiva~,. 
mun, s. Ex. que na verdade tem du:•s 011 tres, ou nilo sei sempre que se trata de nrgociaç1Jes e:o.trangeiras. · 
se quatro nccumulaçúe~, que lhe dão meios que di,pen- 0 Sn.. YISCONDE DE URUGUAT:-Em 1.85 ~, por exemplo. 
~:1o o emprr go em matt'fias rslranhas ao governo do 0 s s T.' o s· 1 v E 1 

d d l d S 
. 

1 
n. ~ouu. 'nANC : - nn, sen 1or, . • x. cm-

t'sta o, igo, no og:1r e •. Ex. n:lo est1vrsse n gum uc lJJ·a ])Cm; pnrquc é preciso notar que tudo .... (a propo
seus amigos que, tendo maior numero 1le accnmnlnçües e sição é mu:to gcnoric:1), qne a .gcneralirlade das qucH('I'es 
m~is avultados vencimentos, me rntlcsse acabrunhar sou jntcrnacionacs tem sitio tr;da la por V, Ex., ou sob sua di-· 
o peso de maior esc:~rneo, ou g .rgalhada. rccr.ilo. lia 16 pnra 20 :lnnos que cm twlo quanto se f:l?. 

O Sn. D. MANOEL:- E não di?cm uma palavra no par- nr sta rcparti•;~o V. Ex. toma gr.nirle porte, e a seu cargn 
lamento, apcznr dcs~as accumulaçõcs; n:1o fazem a ligurí.1. Ntáo muitos dos mal(lgros que t~mos tido cm noss:;s 
rpH~ V. Ex. luz. relações exteriores. 

O Sn. Souu. FnANCo:-Senl·orc~, é mn:s um crtrha- Em Jogar de cscloreccrn qucst:lo, para qne daqui a 
· rat:o CO'll que luta ccrtn c !r ssc de homens de nosso paiz, anros n.'\o m possa dizct· de V. E:<. com mais razão o 
rara llOmbrcar com os predestinados c sou circulo, os ~110 v. gx, r!ii:'e a;ora: dos negociadores e estadistas por
lavores e a.r:cumuloçi'cs qt·o tc<·m e-les, c os haurlittto turrurzc~, V. Ex., que ntó crr'O ponto tinha sustonta•'o 
pnra to-atar exclusivnmcnlc dos nr.gocios publico~, :ro no~~os rlir1 itos ras conlercrcias, vcin dcp• is qnnsi que 
ll<SSO rrue nrruellci:J nem SC lhes (]{t o•;casi~o p:1ra rlc'Jcs tlc:.fuzcr ma Obra na di·CllSSftO de hotilem, di CllSSQO 
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aliílS que é aquella que chega M co.nhccimento <l~ toclos, 
porque os pro1ocollos ntto I,OI'flo puhlt~<Hlos em po,rtuguez ... 

O SR. D. nJ.\.N o EL: -1· orào publtc~Jos cm franc :.z, o 
que é notavcl. 

hontem explicou, so já t:nlra ou nfio autoris;tçi'io para la-
7e-la, e porque niio dcs~Jo aprol'un.d 11' questões que po" 
d.cm tr·azer col!lpromettll~Ientos aos m.tcrcsses ~o)mpe
rw; refiro o lacto: V. Ex.. ont:\o otlcreceu o lrrillte elo 
rio Coanany e, não sendo al'e: t·o, V. Ex. ainda, como vem 0 SR. SOUZA FRANCO:- lia de se dizer no futuro 

com mais r<lliiO qne v. Ex.. não procurou dará questão 
todo ·o desenvolvimento quo V. Ex. podia, c que, maio· 
graJo na sua missão por motiYos que todos sab~mos e 
que eu sou o pl'i,liciro a reconhecer que não partu·ão de 

a folhas 170, propoz o limite do rio C tlsoene. · 
O governo francez desde o pt·inciplo talvez reco. 

nheceu em V. ElC.. muita dispos ~~ào para as conci 5• 
sões, pot·q!te de facto, fund::<da oÜ não, essa opiniüo 
é opiniao wuito geral, d 1a aco,npanhou a V. Ex. na su~ 
missão, e devia pt·~judicar t•ssa em que V. Ex. ató 
leva v a o . seu propr10 desanimo para contribuit· pm·a 
o sc~t deslavoravelresultac!o. E' sabido que V. Ex. diss() 
que ta sem a I?onor csperan~a ·de Tcsulta.do; é sabido, 
ao menos corrta geralmente, nao digo com certeza, que 
a nomeacào de V. Ex. era um meio de o al'astar do 

Y. Ex~ ... 

O Sn. D. 1\IANOEL : -Isso já se s:tbía antes. 
O Sn. SouzA FRANCO:- ... cm logar· de vir no senado 

manifestar a sua convicç!lo ue que os dirt i tos do Br·asi~ são 
incontestaveis, V. Ex.. como qne ·de alguma sorte deixou 
fazer crer qu~, ~e não sJhiu bem, foi por falt~ de bases 
pua sustentar cs nossos dircilos ; enttto no iutu.ro hão 
de ·haver contra V. Ex., que perd~ uma occas1ão tão 
bella como es~a de firmar csS!'S direitos do llrasil na 
opinião geral dos · bra~J:t'iros, qmixas com mais ra?.ão 
tl•! que V. Ex. DS faz dos esta li:;t~s portuguezes, 9ue 
uliás, pai1. mais fraco, dependente da França, e mtutas 
vezes sob sua pressão immev i.lta, nunca cm perto de 
scculo e meio cedeu de urna pollegada de terreno. 

V. Ex. cm condiç~e s multe lliversas o que é que fez ? 
ImmeJiatamentc, por sua conta c risco, quero dizer, 

:;em i.tutori~ação, propoz uma concessão. Eu tenho .pezar 
tlc dcwer a essas particul<!dJa les, mas .sou obngado, 
desde que V. Ex. foi desenterrar o relatorio de um mo
cinb·o presidente dept·ovincia para tentar mostrar que eu 
Ünha cabido em um grave el'l'o, censm·a que depois 
lJJostrarci a V. Ex. qne é muito mal cabida. 

Brasil. ' · . 

O SR. D. 1\[ANOEL :-Apoiado. E' o que se dizia então, 
porque reprovava a politica do governo, e principal· 
mente aquellu seguida nas margeos do Prata. · . 

O SR. SouzA FRANco : -V. Ex. então nllo era muito 
concot·de .... 

O Sn. D. 1\IA:NGEL:- Nada. 

O Sn. D.'MANOEL: ..:...ua muito que estas ma terias teem 
sido discutidas nesia casa; é que receilo a discussão de 
túdó quanto é g. a\·c e serio. 

0 SI!. SOUZA FRANCO : -A folhas 152 do protocol!o, 
que, ·.como acaba de dizer o meu honrado a~igo senador 
Jlelo Rio-Grande do Nortl', foi publi~ado em ll'anc~z, tal
vez para.· que não chegue a mat<:r1a ·ao conhec1me~to 
de todos, ao conhecimento do publico .... 

0 Sn. D. M.!.NOEL : -E' wr . .la le. 

1 OSn. Souz.A FnA~co :-.... :-este p~·ot?collo a folh~s 152 
lê-se o se"tllnte: " O plertr}JoteucHll'lO do Bra~11 ... • 
Leio cm p~rtuguez porque a minha pronunci~ franc~za 
não é a melhor, c p,)rque entendo que dev~ !allur },m
guagen~ que seja entendida ~or toJo,; n~ recmto e ~ora 
do rccmto do senado. ( Conttnuando a ler}: • O plen.rpo
tenciario do Drasil declara que, pat·a .salts~azer as v~s~as 
llo seu honrado coll;·ga e p1 orar as dt~pos1ções conctba.:. 
doras de que clle é interprde, toma subre si offerecer o 
limite da margem e~querda do rio Cassipoure. • 

Ahi. est:í, portanto, claro c patente qu~ V. E~., por 
in5piração propria, e sob sua re~pomal.uhda~e, tez Jogo 
conces~~w que V. Ex. !,U!Jia que nem .o~ ant1gos ne~o .. 
ciadorcs portugueze.> ttnh:io nunc:a ietto; que V. Ex 
sab:a que um honrado colega qnc tem assento nesta 
cn~a e que me c~ tá ouvindo não a tinha leito; que 
V. Ex. sabe !.amuem que um ministro, creio guc de 1841 
ou 1842, tendo-a autot'i$ado, immediatamcnte revogo11 
a :.tutorisat.~ào. V. Ex., portanto, sabia que carn•g<wa 
com uma gÍ·antle rospon~.tbilidadc, o!l~rccendo o limite 
•Jo Cassipoure. E, como a proposla letta P?r V •. Ex. não 
foi aee:tJ, V. Ex. l1 clarou entr10 tjue nfw tmha mstruc
~t:ies sutlicientlls. 

0 Sn. YISCO~DE DE URUGUA Y Jú um aparte. 
O Sn. SouzA. FRANco : - Y. Ex. disse: • O plenipo

tenclar!o brasileiro dccl:ira, por occasião da 14-a confe
rencia, que recebt!u do gon·rno. os instruc~ões que lhe 
havia pedido, c que está em ctrcumsta~Clas d~ con
l.innar a presente ncgocwcão. • Logo, llaqut, e crew que 
lle algll!nãs expressões 'mais, et\ <'Oncl!lo gue V. li:x. 
}Jedin instru~çlk·s, pd? qu? as confcrcncws fiCárfl.o sus
pensas tlcsde pu c iro ate maiO. 

Recebidas as in~tr·ucçt!os em maio, vê-se a folhas 16"9 
t[Ue Y. Ex. o[fcrecell o limite do rio Coanany. E t~ll não 
!:11;0 rep)l'O sobre a oll'erta, porqul' n:\o n('i, nem V. F.~. 

O Sn. Sauz,\. FRANCO.- .... com as opiniões do mi· 
n:stcrio a respei1o da politica segu:da no R1o da Prata. 
. V. Ex.. era ainda muito d.:safccto á pol1tica· de conci-

1-ação, que o l'alle.cido Sr. marquez de Paraná começava 
a clt!senvolver. Não o digo por autoridadt: minha, 
digo-o com as proprias palavras de V • .Ex. no seu 
discurs.o <le 28 .d~ maio, quando começo~, por se admi
rar mm to de st mesmo porque era· a pnmeira vez que 
em sua longa vida tomava a palavra em discussão d.! 
resposta á falia do throno. E' no dLcurso de 28 lle maio, 
Yol. 1° dos annaes do senado no anuo de 1.85.S: "Não me 
occuparei longamente, Sr. presidente, CÇ>m a tão apre
goada polit:ca de conciliação e conconlia. Co.me~arei por 
declarar que nunca comprchcndi, e ainda hoje nao com-
prehenúo essa politica. • . 

Dizendo V. Ex. que nunca tinha comprehenàido e 
não comprehendia ainda durante o ministério de 4 de 
maio a politica de conciliaç:lo, não era um amigo que 
pudesse prestar ;,o faUecido Sr. marquez de Pilraná o 
apoio tle queelle precis~va, então disse·so e acreditou· se 
que V. Ex. era retirado do paiz parJ lJão pôr embaraços á 
marc.ha do govaoo, e eu creio m. smo que V. Ex.·tcve a 
feliz lembrança de achar p eferivel retirar-se a continuar 
em uma mudez que era uma espec:e de paz armada em 
que continuarão 11lguns de seus amigos do senado durante 
tres para quatro annos, 

Mas, como ia dizendo, V. Ex. propoz o ·limite do 
Calsoene: Mo laco obscrYMõos a este respeHo, porque, 
repito, n:io sei sê V. E~. foi' autorisado ou se não foi; a 
censura caberia ao ministro que tivesse autol'isa<lo a 
V. Ex., e não a V. Ex.. Não é para esse ponto que vão os 
meus reparos,. os quaes são que V. Ex., fa ·endo essa 
concessào, tivesse dito que era cousa de nada. v. Ex. 
explicou essas expres~ões, mas (:permH~a qqe lhe digil) 
muito mal. 

Ao comecar a Ha conferencia V. Ex. tinl1a dito 
que o govcríw LrasiHro, depois de examiDar a d;s~ 
cussão consigna.Ja . nos 13 protocollos prect!dentes, c 
approvar as disposições cour.iLa.Joras do seu plenipo~ 
tcnciario e os esforços que tez p<lra terminar a questão 
por uma transacção admissivt:!, persistta na convicç:ío 
do direito que elle tem sustentado. Que é súmente esta 
conviccão do dirt'ito que potlia impedir o plenipotencia
rio de· acceder as proposições feitas pelo honrado pleni~ 
potenciaria francez, e de ptor termo immclliatamente a . j 
unica dtsputa que o Brasil ten, tido até hoje com a Fran~ 
ça. Pois não póde ceder, continuava, sem razões con
venientes um uireito sobre que Portugal insistiu per!o 
de seculo e meio sem procurar esclarecer, como hoJe 
se faz. 

A este respello foi que eu disse que, se os estadistaS' 
P9l'tuguezes podem incorrer em qualquer censura por 
não terem efclarecitlo a questão, e cu acredito que a e~cJa~ 
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l'iJUerrio qunnlo lht>s era po>dvcl então, rceoio que o nobre 
St!natlor pelo Hio lle Jiineiro incornrá no futuro na ccn
surJ de a tt'l' collocado rm posiçao d ·da,·oravcl ~o impc
rio, ·de ter contl'ibuldo para o desrortuleciooento das 
razões em que 10 fundava o direi! o do imperio do llrnsil. 
(Pára o Sr. visconde do Uruguay) • Em semclltantes 
quc>tõe~, continuava V. Ex.; pód,·-se transigir r ara as 
finaJisar, rara COI'IS•~rvar relações de amizade que FC 
;tpi·ecia, p:,ra não dat· loc:ar a dcsimelligencia por objectos 
que nüo valem a pena. • 

E' uma propos·ç:io genrrica c verdadeira esta de 

cczes ~gora reclamão como seus. (Apoiados.) Até em sim. 
pies quantid~de a tr,msacção nos scri:t prejudicial, moE
mo s•~m que se attcod .• ao valor dos documentos em quo 
us 1 eclamucõt•s se tirmào. 

N:lo tiro· como. conclusão que não se possa fazer tran:
tll'Çâo c nem concessão; o qut.: cu contesto é que obli
vc>HGmo ', como S. Ex. dis8:!, dous ter1)0S dos terrenos 
reclamados, e os fr ancczes somente um icrço; o que tam~ 
~e~~ contesto. é Cflle seja justiucado o avaliar como V. Ex:. 
laz:a, cm obJectos que não valem a pena, esses dous. 
terços do territorio contestado que V. Ex. o[creceu ce
der, tirando u;sim t.odo o merecimento á concessão. S. Ex. que em ·regra se p:Jdc trans'gir por objrctos qnc 

não valem u pena; se, por~m, o obj,·cto da missão de 
V. Ex. n3o val1 sse a pena, a quest:lo por si mesma esitwa 
morta, e s~m valor c·r:io todos os stus empenhos c esfor
ços. Que tinha ido l'a:~er V. Ex .... 

(jpoiados.) ·. 
Podem-se admittir concessõe~, nfio o ~ontesto; com~ 

tanto que 1e ração com a convicc:to de que as fazemO!iJ 
Yaliosas. O Brasil, como eu ia dÍLendo, na opinião de': 
\', Ex., não fazia concessões valiosas, e ficava de má~ 
partido, até porqne perdia limites anti:;os, considerados 
nossos, c que entreca vamos como alheios. Eis ahi porque 
contestando a V. Ex. lhe di .se que lhe deixava ainda occa;. 
süio para cxp:icar-;c c sustentar os díreilo3 do imperio. 

O Sn. D. MANOEL:- Apoiado. 
O Sn. Souz,~ FR.-\NCO: - .... nm do,; hom:?ns ma·s 

impo1 tantes do paiz ;I Tt atar de uma que~ tão que não 
valia a pena? Quet·eria V. Fx. diwr ~Jtle não valia a 
pcua na intenr;ão do ncgoc:adot· !'rancez 'I F.s~a t!preeia~ 
e,:fto devia pa tir dcllc, c n'to er·a V. Ex. quem podia 
Üttriuuir tal op:ni:\o ao negociado!' com quem estava em 
conl'erencia. Quem, pois, achava que o territorio não 
yalia a pena cta V. Ex. c não o negnc·ador francez, c:m 
<.:cujas }lalavr~s nada se encontra que possa autori~ar as 
xpressue> de que V. Ex. serviu-se. 

0 noi.Jre sen:JdOr pelo flÍO de J:mciro procuro a mais 
cxp:icar cssos suas cxpr,•s,õcs, que prLndt·amcnte c!a;
iilicou de propnsi~õ~s geraes, cliwndo dcJtO·s. que não 
valia a pena pJra nos ao menos, rorque ced1amos de 
muitv menor p~rtc do qu~ aquella que recebíamos. Eu 
h<:i de repetir mui as vezes ; tenho pczar que as nossas 
questões -importantes, como ('Stn, se;ão tratadas deste 
moda : tenho pezar de que as p:.tl.tvras do nobre senador 
pelo Rio de Janeiro possão depois fazer crer qne ntto ti
nhamos dird~o reconheci lo, porque S. Ex., que devia 
dizer simpl srncnte. que o que nos ncava e1a em mais 
quantidade dJ que o que tocava á Franca pelo• limites do 
Calsoene, o que aliits não seria exacto, apreciou.·não só 
as quantiJad.~s como tambem os direitos, poi; que lhe 
))arcceu que ficavam os de melhor parti-lo por nos CJber 
maior quiuhão no tci'rilorio contestado d0 que a França. 

Duhi lw de se argumentar no futuro que S. Ex., ne
gociador prepuraclu, um dos homens mais importantes 
~lo. imperio, "aquel!c que pod!a estar nGlSta qucstáo tão 
1u!ormado como os bem inlormados, ou melhor infor
mado do que ninguem, tin!Ja admitLido que o nosso di
reito não cru tao bom, tão seguro, tào eYidente, que 
nüo nos suppuzessemos lJem tratados, bem a aquinhoa
nos, ainda com a privação da parte do nosso terriLorio, 
e só porque I tOS tocaria, segu ·Jdo a opi11iao de S. Ex., 
maior e~tens:lo de costa do que á outra parte tran~ 
sigentc. . 
~ no~so dire;to, ltci de repetir. quantas vezes V. Ex. 

qmzer, 6 mais ant go, mais reconhecido, c fundado cm 
<locumeotos mais authenticos elo que o do.d'rancezes ; 
é a 1~1i~ha convicç:1o, e creio que a convicç:lo de todos os 
hrastl~.ros. ( Apozaclos.) E no cu tanto, mesmo quanto á 
quant1dach•, S. Ex. cng lDOU-<c, salvo se con la como in
conte~t.aYcl o direito do; fraocczcs. 

~r.a, V(jamo;, pode s~r que me engane, mas estou ex~ 
)'lnnundo minua convicção; eu me vou servir das latilu
<lcs admillidns nas corÍferencias. Como ha divt rsidades 
(pegm!do cm uns papeis), tomr·mosas do prutocollo, que são 
us ma;s modernas, e devo :wrGditar q ne tamt,em as mais 
exactas. O Oyapock vem a 11. 151 que cst:'t a h.o 30' 
llorte, o Aragunry a i o 20' c o Calsocne a 2° 30'. 

E não pense S. Ex. que bavia cm mim o pensamento 
occulto de pôr a-s. F.x. cm difiiculclades. Eu sabia bem 
que os homens que sobem cm qualquer paiz á posição 
elevadíssima a que S. Ex. ~uhiu coni os seus dous ami
gos; que o; ho:ncns que silo os di;cctores unicos e·ex
clusivo3 da politica, são nmitas vezes leYudos a se persua
rlir que podem st.bo• clinar tudo á sua sustentação; 'q~e 
seu cn·dllo está acima dos crcclitos e iptcrcsses 'dop~tz, 
porque .dlcs SÜO hot~lens ·iodispcosaveis: por COOSt'gJ;,iilté) 
eu podia ter . prev1sto que :::;, Ex. se achasse em emba- . 
ruços quando tivesse di! eX: plicar as· cailsas do malogro 
da m~ssãod.e_;que lo i i~cumbido. Contei? JlO! ém, q~e S_. Ex., 
que log.;: aha;; de o!lender susceptilnhdades cx.te~1ores, 
não recom:1·ia como motivo de cxplicaçfio... . ·· .--· 

0 SR. D. MANOEL da um aparte. . . . i. 
O Sn.. SouzA FRANCO : - ... ú fr·aqucza dos direitos 

do imrerio; c ainda espero que o seu discurso·· escripto 
mé ha de tirJr es~es receios qne podião provi~<(\e ser 
mal OU\' ido ou m J! comprehcndido o alcance de' suas 
pa!avras •. 

0 Sn. D. MAXOEL dú um apa te. 
O Sn. SouzA FRANCO: - S. Ex., como que para me 

afastar de entrar nesta questão, fui se lembrar do pre~ 
s:dente da proviocia do Pará. · 

0 SR. D. 1\L\.~OEL: - lia 20 annos! 
O Sn. Souz .\. F nA.NCO : - lia 20 annos, quando cn 

era ainda muiio mot;o, c pouco Yis:o na tldmu'listl·a,;ão 
e na politica. Hei dé h·mbrar-me sempre que den á 
bontlade e ao tino do Sr. marquez dl! Olinda, regente, 
c do Sr. Vasconcellos, ministr·o doimperio, o convite que 
rcct·bi c·m P~trnambuc,.,, onde eslava· doente, elo q11ál 
ai r. da tenho a carta ..... 

O Sn. D. 1\f ANORL: - O fallecido senador Vasconcel
los fazia g1·and:.>s eloe»ios ao nobre senador. 

0 SR. SOUZA FRANCO: - .... pura tomar .conta da 
prcsidencia da provincia do Pará .ainda em luta, succe
cleollo ao general Andréas, tido como ho,mem forte o 
que comtndo ainda lutava com difliculdadcs e não tinha 
podido acabar eom as desordeos, contra as quaes pedia 
mais forças. S. Ex., para yer se me amedrontava,. a.ssim 
como tentou ver se assustava o Sr. marquez de Olimla 
com a leitura a que ja me re!'et·i e não pôde, quei-i01. 
tambcm assustar-me, dizendo-me: " El'raste cm geo
graphia., Sr. presidente elo Pará cm 18391 • 

9 nosso direito antigo, e sempre sustentado, tem sido 
~ lt!lha do Oy:tpock aos 4° e 3U'; os fl'Uill'czes rcclamão o 
l1~11te do ArJguary aio e 20' ; ficando assimtcrritorio 
<ltsputado 3o 20'. 

o que se scgne é que, olfl·l'OCendo v. Ex. o limite do rio 
Culsoene aos 2o e 30', caberia aos francczes 2o de costn 
nos terrenos que temos considc1 a elo no5sos entre o 
n~<·smo .catsocne e o Oyapock, ao passo que <~O 13rusil 
!l~t cabCl'HI 1° c I O', do Ar"guary ao Ca!soen r., 1pte os frun-

Err:Jl' em geogruphia, senhores, no Brasil, sobre fron
teira longiqua c mal explorada, e a respeito ele um pe
qu~'llO. riacho, julgara S. Ex. que sqja. bastante para 
destruu a rcpu.tacão de alguem? Eu leiO a V. Ex.. a 
parte do meu rela'torio , para que ,;<'ja qu_e me houve 
com firmeza e resolução, c somente notarc1 que S. Ex. 
fez-me uma honra muito grandP, quando, devendo rcfc·• 
rir-se a discur.;o> de qt1em tem !'Jllatlo t:.nto como eu nas 
camaras, c tom:~do parte em tod3s as. discu~sucs impor~ 

3:3 
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tantcs destes ultimos 20 annos, foi Lusc~r um tral>alho tão ulg1tm:1s dJS suas observações di,·g· d 1S no mru 1 onr~dO 
antigo I amigo e collega o St·. senador pela provincle1 do Rio~ 

Quando os homens predestim1dos como V. El(, errão, Grande elo 1'\orto, flOrém não 1arci outra comu S('ll:)o 
o que scra de um homem que é prova,·el que ha de mn1- oppor bO SI'U p~·otesto um o~tro. E' o prctesto contra as 
1~1' adv;,gado e c~r!·cgando autos, o que provoca a V. Ex. p . .davr<IS olft!nstvas }~ronuncwd .• s no ~enado er1utra tun 
nsu'das de.comp~txaot · senador, e pronunctndas por um JUIIliSLio d.t co:ôa. 

A parte do meu antigo relatorio, que mereceu a honra (ilpoiados.) 
de ser rec.,rdada por V. Ex., fo; a S(•guinte (lendo): . 0 s.a. ~· llfANOEL: _Isto proya a fruquezu do n.J. 
" J>ara o ladi.l da Goya na inglt>za e no Alto Amazonas etc. " mstorw; 1st o prova que estão acabando. 
(Não tomámos esta parte toda). 

Saiba V. Ex. que a aggressão não foi no meu tempo. O SR. SoUZA l''nANCO: -A dignidade elo senado csH 
(Continíta a lêr.) . ligada a dignida~e de cada um dos seus membros (rÍpoia.: 

Depois COll·ÍOU que, int:mado pelo. oficial para sahil· cloli), o ~:'lo se pode suppo~·tar tjlle s~ diga que UQJ sena. 
elle dO territorio, O missionario respondeu que a miSSãO dor dO Imp?riO,, da Cilpi.IC!dade C fla iJiustraçào do nJeu· 
era religio~a c que n:io olhava p:u a a prop1 icdade do hourado amtgo, I! um ente nu!Jo e que nada podem valer 
·te~rcnt:Y. ·Eu continuava: • N:io tenho razões par a sup- 0s seus discursos! Protesto eootru o procedimento do 
pOr, etc. •; e lindo a leitura com este pcriodo, que nobre ministro da coróa, e contra-protesto o seu 
é ·o da questão: • Que a ruiss.:lo tlo Pirarura e~tava col- PI'otcsto. 
locada cm terreno brasileiro nenhuma duvida lHl .• Jít O nobr·e.7enudor p~Jo Rio de Jauei~o ha de pPrmittir 
então 1!1 missionario se tinha retirado. «Estava a mi~s:io que c.u contmue as mmhas observaçõt·s u rtspeito do 
druada na margem do rio Pirarara,que desagua no Rcpuni seu (~rscur~o i todo o meu emre.nho é que não tique el·
a go 36' de latilude, e a divisão entl e o Bra~il e a Goyian I qur.c:da esta pa.r~e do meu_ dl.•CU~$0 em que pe~o ac 
Iilgleza é cor'l'tnte ser a serra Pucriraima, que corre entre S. E:(. que aprov01te a occasrão dtJ firmar os di r. i os do 
:Jo 50' ê q.o de btitude a encontrar, etc., etc. • impe1 i o, con!'~s,~ndo ellJbar.a q.ue foi elle o culpado do 

O que h a, portanto, de inexacto n<'l relator i o não é qne malogro da mJssao, ou attl'lbmndo a quaesquer outros 
a missào ('Stava sobx·e o rio Pira rara, qutJ é um pequeno motivos, que não a falta de direito do Brasil. 
riacl1ó; não é o limite cm que e<sa missão csta,·a co!- Deixarei para ourro ~iscur~o, d··pois que V; Ex. pubE
làcada dentro do t('rritorio do Brasil. Todo o engano caro stu, o e:xa·ne JnJIS detalh:1do di! su~s proposições. 
consistiu etn dizer-se que o riacho r~irarara se lança no Embora pudesse tomar de>dejá, n.1o digo uma dtJ~!Órra 
Repuni, quando clle se lança cm outro riacho, o Ma!Jü, porém tão só mente um simples d(·sagra v o em 1"...vor do ex: 
este no TacaLLt, todos tres JJO rio Branco, que é ainda r.nin!srro da. fazenda, prefiro o arrepend;m, nto de v. E~, 
affluente do Amazonas. E, emboru se q1:1iZcsse argumen- a mmha satJsfação... . 
tar .com o engano de tomar o Pirarara como uma das ver- o s p L t · · 
tentes do Repuui, ne'm por isso perdíamos o dit·eito á R.. RESIDENTE: - em 1ro ao Sr·. senador que só 

I. deve dirigir a palavra ao presidente ou á casa, c não a 
linha dl.ls serras, lJUe são o tmite do nosso territorio. n<·nhum de seus membros t:m especial. 

Para que, pois, veiu S. Ex. citar um equivoco peque- . .. 
nino desta natureza, para que os communicantes do Jornal O Sn. SouzA FRANCO :-Vou obedecer a V. Ex. O no~ . 
do. Commercio !ig11rassem que eu tinha commettido um ln·e. senJdor pelo R:? deJan~iro, que não tinba.o Ct.JstunJe 
grave erro? O que diria V. Ex.. ~e cu, por exemplo, indo de falia r por occastáo da tl•scustiàO d:t rc~po~taao di~
percorrer a hiotoria da sua p1·esit:lt·ncia do Rio dtJ Jane·i- curso d.t corôa, que nunca tinha entrado em questões 
xoe da. qe seus aruigos (por·que é preciso saber-se que a linancc iras .... 
provincia do R10 deJaneiro tem sido governada por S. Ex., O SR. D. MANOEL :- E ~té disse i: to no S<'nado. 
por seus amigos , lilhos, eunhados o parentes destes 
(apoiados;, fosse repetir o que se tem dito sobre os abu- 0 Sn. SouzA FRANCO:- .... T'orque, ltab:l com1 é 
sos desta administraçflo? I Ba>ta que é a un :c a do Brasil em out.r as que~tõcs, c?mo por exemplo, nas quel>tões di
que deve cerca de G,OOO:OOOa, tendo eh tragado uma plom~hcai, nas d<! rclo.m 1 da const tu iç~o e elo acto ad
renda avultada, grande parte a pretexto da aiJe. tura e dicioAal, principalrneute quando se trâtJ de pôr pêas á 

liberdade e dir..:itos do cidod:lo.... · camervação de estradas de lama!~ ... 
0 SR. VISCONDE DE URUGUAY:- lia tantos annos que 0 SR. YISCO:'i'DE DE URUGUA Y ;-Qu~ndo;> V. Ex. nos 

fOi a minha prcsidencia I acompanhou. 
O Sn. SouzA. FnANCO: -Eu creio que V. Ex. governou O Sn.. Souz,\ FnA~Co: :-Parece-me que não; por-

a província do 1\io de Jancire desde então, e até mesmo que eu estava na presldt:ncra do Pará. •· 
quando nós estavamos no ministerio. Se, pois, eu lhe O SR. VISCONDE DE UnuGUAY :·-Então fui na dis-
attríbuisse parte nos erros desta administração não lhe cussão da lei de .l de dl)zcmbro. 
faria injustiça. E para cs demonstrar basru ler o rela- o Sn •. Souu FRANCO :-Tarnbem não. II~ v~rdade qui', 
tOJio, ou esse m ·gnilico escripto de um dos rresidenles lendo vmdo cm 1838 dt·putado pda provmCHl do Pará 
da provincia do Rio de Janetro, o conselheií·o Nicoláo e não conhecendo a có1·te, eu preft:I'i apuiur 0 g lVerno qu~ 
Tolcntíno, publicado no Jornal do Commeréio, em que · encontrei ; então ac•)m; aoht:i as. Ex. e seus amigos, e· 
clle demonstrou o deficit enorme da província, refutando s. Ex. sabe que por pouco tempo. A esse respeito eu 
os sophisr.nas com que tinhão querido mostrar na assem- podia dizer como o outro:. Enconarámo-nos sem nos co
bléa provincial que não havião tacs delicits; sophismas nl:eccr, vinmos juntos s~m nos am:1r, e separámo
desses que com um sopro SI! desfazem. nos st·m c h o: ar! • Felizmente as nossas rdacõt·s poli ti-

Eu rt>petirci a V. Ex. que aproveite a occasião de de- tic~s f'iirão de muito pouco tempo; todavia fórão sullicien
monstrar os direitos do Brasil aos terrenos contestados t.es para eu conhecer qual. era. a posição que devia tomur; 
entre o Amazonas e o Oy~pock i diga-se embora que h-lo, e por u·r a vez, rcprto atncla, c v. Ex. ha de veJ' SI! 
V. Ex. viu malogrados seus e~forços p'Jr qualquer outra este dito po1• uma vez não se vai verificand .• E posso 
razflo, nunca por falta de motivos para os sústentar, s.t- accreseenlar que não me tent.o atnpendido. · 
crincando assim nossos dirdros á comervação de seus 
credilos. Por mais iudispensuvel quo V. Ex. se julgue ou O Sn. D. MANOEL: -E' uma posição, meu amigo, 
o julguem alguns poucos amigos para qnem o imperio se muito invejada. 
rt.sume na pessoa dos L· es dil'ectores da ac;tualidade, eu O Sn. SouzA FRANCO: -O nobre senador pelo·Rio de 
aind~ não dPsespero de que V. Ex. comprehcnda q_ue o Janeii'O, que não era acostumado a fallar· em finanças, veiu· 
seu dever nfto está preenchido, c qrte sómente o h c ará fazer um longo discurso, c·repetiu tudo quanto ('Stava dito 
demonstrando V. Ex. a PI'Occdencia dos dirdtos do Bl'asil nos· relatori'os. a respeito do papel mol•d.A. N:lo sei como 
aos 1encnos do Cc.1.bo do Norte. S. Ex., no seu empenho de lambem entrar n:\ disonss~o, 

Eu podia, voltundo agora ao discnrw com que começou de lambem contribuir para fazer dt"sapparecer esse me
a se~silo o nobre ministro do estrangeiros, rospondr.:r a donho c::naclysma que n0s \'inha chegando, ni1o reco-

i 
! 
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nhr Ct>\1 que não C'Slava rlO SL~U l'!emenlO e que Confundia 
J':lJwl rnoL·da com mo~da papel ! 

Y. Ele per rníLtc u un obsl'rvnç:io ? ... fu a fa\o. Se S. Ex. 
hoje dt•pois elos m:rgnifieos :rrtit;os que teem s do publica
do's ;,os jorna•·s c dos magui!icos d scursos que so tem 
pr;oferido na n111ara dos Sr·s. dr,putados (apoiudos), f~,r u 
qualrruer dcss·~s que vão mostrando tanto coohecrmcnto 
da qw:stüo c pcd r lhe que com S .Ex. examine r·s·c dis
cnrso a qnc me re!iro, tU cr•·io que Ira de ~er S. Ex. o )1rl
mr:iroa :nlmirar-.. c qu,• urn ho:ucm da sua c 'pacidadt! in
eorrcsse na unpl;Udcuci.tde Cllll'ilr em uma diSi:uSSàO p~ra 
a qual nào cst..va prepm·ado. Com S. Ex. hão de admtrat·
se tum bem todPS aqudlcs que tiverr·m a Icmbr anea dt! ler 
de novo o seu di cu· so, que foi wofcrido na sess:\o dc 28 
de m:.io; vem no vol. ·l 0 dos annaes do ~enarlo rle ~858. 

·são os partiJos rcaeF, aquelles Je qiJe o senado tem sem
pr~ ~ado Cltct~plo. O senado não tem tido }Jartidos dis
~r~mlnad.os .. c_ud.~ u~ vota ~egundo a sua· convicção, 
se.,undo a. d s ... u,são da rnater1~ e S(•gundo as nec1~ssida
des ~o pi!lZ, demonstradas na 1~nprensa e nas discu2sves 
p~rttcularcs, e que c~lào na opwião publica, como é Sl
b~do qu~ tem su~ced1do com o desenvolvimento do crc
dtto publtco, que e reclamado pdo Brasil todo. 

E' um erro que póde rrazer graves consequencias a 
tentativa de arrostar a ol'ioiáo t.lo paiz inteiro. 

Qu~ndo cu me referi ~os conhecimentos Jin1ncciros 
q••~ se vão generalist~ndo no nosso paiz ... 
. 0 Sn. D. l\LtNOEL : - Felizmente. 

o Sn: S3UH FnA.NCO : - ... e r~Ji~mc~te. porque o 
couhcmmento d:1s lers de producção, dtstnbuJ~::'to e con
sumo das Iiquc~as e dos meios proprios para 'às animar 
dei'C contr1but~ p11a amenis 1r IJOssas queswe.s po
Iit.ic:J.s a p<1ra C'\'Jtar r·s;as questões pes~oacs que so scr
'iClll para aquelks qu~ <]U('l'< m úomin..~r e dorrnna:r sempre 
O paiz, miO relo~ fi·CIOS da razão C funuaÚOS na opinião, 
mas com a recot·daçào de um passado •rue não tem força 
]JOjc sobre n~s. Qo::trrdo me , lembro desses artigos c 
rliscursos, VCJO tattJbem que e chegada a época de que 
um dos nossos linanceiros fallava, quando di da em 1.1151 
e 1852 que não podiam os ter bancos, porque a nação não 
estava em circumstancias disso nem l1avia quem os 
soubesse dirigir. Hoje nós os temos, não como os da In
glaterra, porque n~o temos rsses homens das escolas Lhe o· 
ri:~as e praticas ela Grã-Bretanha, dos Estados-Unidos, 
mas os t~rmos sulficicntcs para entendermos que o cre
dito, essa mola rt·al de engrandecimentu de um paiz, 
p:)dcl ser desenvolvido em todas as províncias do imperio. 

O Sn.. D. DI.\l'iOEL dá um aparte. 

O Sn. SouzA FRANCO: -Eu creio que não.se chegará a 
<>sse pon10 ; m:~s S. Ex., fallaodo do desenvolvimento lilo 
crcJiLo e da pros~t·riú:~~e que i~ trazendo_ ao. imperio, o
comparou a um balão, CUJO ~e~ltoo posteriOr 1gnorava, e· 
perguntou se era esse que Jazta furado na praca. Balão 
oa não,_ a vi:rgem de pr?speridade 1azia-se, e S. E~. e· 
seus armgos, porque não twha o bala o a Clir de seu a errado 
l'urá~ào-o •. ( .Ilisafas.) A prosperidade desa1Jparcgt:u, ~ 
surgtrão dllhcuJ.,ad(s, que até então não se sentião · se 
tlfas surgirão dep( is d.t entrada do gabinete de 12' de 
?ezr:mbi'O, ha rn~is r~zão ra.ra as attribuir a seus actos, 
a debcoofiança na ma admlDtstraçãg, do que a resultados 
de nossas med.das. 

(Crztzão-se alguns apartes.) 
O Sn. Soma FRANCO: -Eu creio que nem S. Ex. 0 

Sr. senad r pelo R.io de Janeiro nem ninguem poderâ crer 
qu~ o ex-ministro da fazenda não tivesse praticaão un1 
llOJ~o acw que m'•recc~se approvê,Çào. Examinemos qual 
s~rw o grande actel fatal que arrancou S. Ex. do S~'U 
retiro : pel correrei os diversos que cncontrúrã.o oppos.i
IJãO. Serião os saques, em que o combate foi momentaneo? 
Não, porque nem esse fez acordar S. Ex:. do seu estudad() 
letargo, e nem lhe mereceu contestação; e ahi estâ a 
opinião do nai~ para proclamar qu·e éssas medtdas d() 
ex-ministro da fazenda arredimlo a crise. • . • 

0 Sn. D. MA:iDEL:- Apoiado. 

(i) SR. SouzA FRANco: - ... ou pelo menos contribui
rão para que ella não causasse estr;rgos tão consideraveis 
como cm oatras praças co:nmer c 'aes. 

O SR. D. nfANOEL:- Apoíad·ssimo. Fez os mais re
levantes serviços, pelos quaes todos lhe são \lgradecidos. 

O Sn. SrLYEIRA DA MOTT.l:- Pelo contt·ario. 

E' certo que, se um dos noss?s estadistas financeiros 
cl;zia eni 185'L e '1852 que n5o llnl.1amos homens habili
tados para dirigir ba.ncos, da h i a um an~o ~II e crc uva um 
com a admiraçao do tllustrc deputado mmerro o Sr. Paula 
Santos, q11e lhe lizer a a pergunta, c acaba de mostrar em 
um discurso, p1 o!'et·ido ba tl as na cama r a do; dcputatloF, 
que ha quem dbcorra no Brasil sobre qu ... slões bancat·ias 
de sort~ a pod• r ser J:do mesmo no; Estados Unidos e na 
Europa, assim como merecem ser lidos alguns outros dis
cursos proferidos na camaru dos dcr·ntad0s sob1 c a mesma 
que~ tão. 

O Sn. Sot:ZA fRAl'iCO : - V. Ex.· tem occasião na. se-
gunda-feira para demon~trar o contrario. 

S. Ex disse que não eut10U na opposição ao ministerio 
de 4 de maio, c até então, bto é até o dia em que profe· 
riu o s~u discurso, ebtava rdirado. 

E' exacto; S. Ex. revela uma Ye dade sab:da, não que 
S. Ex.. estivesse rcti: ado da opposiçào, parque S.Ex. estava 
nella e d,·nt o della; tinha a~sistido a to .las as reuniões, 
e as tinha feito em sua propria c:~.~ a, e com muito dir·eito. 
Era, porém, exacto, todos o diz ião, e eu era Uln dos que 
se earbalava com cssasidéas, que o nobre st>nador pelo Rio 
de Janeiro tinha vindo de França com idé••s muito libc
Htcs ares}leito do desenvolvimento do credito. 

O Sn. D. 1\IANOEL :-Dizia-se isso geralmente. 
O SR. SouZA. FnAl'iCO : -De um dia para outro, 

porém, S. Ex.. ~pparcceu fazendo grande opposição ás 
medidas linanc.eiras <lo gabinete ae ~. de maio! Qual foi 
a minha conclusão immcdiata 1 Foi que S. Ex., que se. 
tinha conservado cm reserva ate então, comprehendeu 
tJUC a intluencia pessoal s11a c de seus amigos exigia 
que por todos os meios embaraçassem o ministerio de 4 
de maio no dc~onvolvimento do credito banca rio, que ten
dia a enriquecer o paiz e acablr eom essas influencias nas
cidos de relações pessoaes com que se teem imposto ao 
paiz certos nomes em Jogar de idé · s. 

Nos governos r• presentativos é preciso mais alguma 
~:o.usa do que essas relações pessoaes ; é preciso tambcm 
tdeas1 que correspondão ás situações, em torno das quars 
se rcu11<1o os que as sustcntilo, e que se tornem vence
doras com o aroío <la opinião da maioriH do p1.Í?;, Estes 

O Sa. SlL YElllA DA. MorTA : - Eu hei de demonstrar 
0 SR. D. MANOEL (1'indo-se) : - Quando t ' 
O Sn. ScL YEIU · M l\!OTTA : - Nao ba de ser quando 

V. Ex. quiu·r, e sim quando me parecer. . 
O SR Souu FRANCO : -Isso não é obsequio. Ob

sequi~ será se o f\z~r quando nós o pedirmos, e eu peço 
que seJa segunda-Ieua. · 

0 Sn. SILVEIRA DA lUOTTA dá .11m aparte. 
O Sn. SouzA FRANCO (rindo-se):- Pelo contrario; ett · 

desejo quanto antes o di: curso de S. Ex. para me ver livre 
do desassocego em que me colloca a ameaça Gle uma so
lemnc derrota. 

0 SR.. SILVEIRA DA. l\IOTTA uá um aparte. 

0 SR. PRESIDENTE :- Attenç1io l 
O Sn. SouzA FRANCO: -Eu admitto que V. Ex. tivesse 

então essa convicção. · 
o· Sn. StL YEIRA DA. MorrA:- Sem duvida, c n:iuito 

conscienciosamente. . 
O Sn. SouzA FRANCO: -Porém a perderia depois que 

presenciou os resultados favoraveis da mediúa. ·· · 

( C1~1t::ão-se outros apm·tes .) 
O SR. SouzA FRANCO:- E' convicção de mill'larcs de 

entcnàcdores q1;1e as pr.ovidencias do gabinete de.4. ele 
maio forão mutto ''arHaJosas e salvárão o commercto ele . 

\ 
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gran1l1'S ·cmbara~;os, impedirão m1litas fnllencias, e que O que,, J?Orém, n~o passou c1 saperel'lJiclo ao nol;rc 
os saques mtlor,~ados trouxcrão vantngcns reaes. . senador lo1 a ~reaçao de novos bancos, e des~nvoll'i~ 

O Sn. SIL VEntA DA. RIOTTA :..:.. E' uma elas meditlus me o to do cred1Lo na córte e nns provinchls do imp1 rio 
que contri!Jllir:io para a ma situaçflo aetual. trazendo a a?imaç:io da a3l'iCUillll'U, O dtSdDVOlVÍOWÍll~ 

O Sn. D. M~\NOEL:- E' lJanalidnele. do commer?JO, o .começo d.: novils emp,·czas ou anima.:. 
çào das aullg~s; f01 então o que deu o fatal rebate a que 

O Sn. PRESIDENTE:- Altenç:io! ta.mbe.m acudiu S. Elt:. e o grito de guerra contra 0 ruP 
(C1'UZÜO·SC OUll'OS apal'tas.) OJ6tellO de <Í· de maio. . 

S Ciccro. !~mo~ a palavrJ pl'o domo S1!1J; porque o triua;~ . o u. SOUZA ruANCO (di1·igindo-se ao Sr. Silveita da ph0 d.•·s Id.cas llllancemts ra>gava as bandeiras que solto\o 
lllotta) : - V. Ex. está rcnclo que s:ío '! borus da · u co~ wscnpçõrs somente pessoat•s, e os ch~fcs suprem015 
tarde, c que, se conlinuão a dar-me tantos apartes,pod\!- l!:l'I<\O dc.concorrc.:r cm cam 110 ,,ntle cncontrarião r1·,·,·tcs 
r<:i ir a:é as 3, t~, 5 ou mtsmo 6 ho:·as. d 11 ' e e parti 1ar com outros a intlu :m:ia exclusiva de qu~ 

O Su. SILVEIRA DA 1\IoTr.\.:- E' uma calan.idade. Lcem usado euhusúdo. Guel'l'aass:m atoclas as novas idéas 
(nisadas.) e.aos homens q~e <JS professno c promovem, tendo em 
. O Sll. D. 1\TANOEL:- Quando falia um homem destes VIstas a P o>p,·rld"d'! c o bOccg l do impcrio. Abaixo o~ 

não é calamidade. banco~, é a _senha ~a actualidade;, rcstricçõts ao crcllito 
~11e m!n:1 a .u,fiuL"ncia elos pr~(h:sunados pJra governar 0 

(lia outros apartes.) lllll c no! · . · 

I O Sn. PRESIDENTE : - Os Srs. s~nudores n:ío devem O Sr: mini~tro dos e&trangeiro~, qw•, como disse cm seu 
estar a illtcrromJ)Cr o oralor; is:o pertu1 ba a discussão. rel.Hono, relo1 1110il sua secretaria por lt'r-se reconhecido 

O Sn. D. MA:-íOEL : -E; turnos o ànimantlo. haver melhorado a sity~çao do t!Jcsouro, contraria com 
esta ms7r9fto o qu~ d1z·ü~ St~us novos amigo> a respeito 

O SR. PRESIDENTE: -Estão mais que interrompendo-o. da admmi~trag:io financeira do gallincte de 4 de maio 
O SR. SouzA FRA~CO: -A ca!a•r.ielade de que falla 0 Apr0 vei>o a oceasiãu pa a examinar al..,umas expressõe~ 
1 1 G I' do Sr. ministro nu reforma das secre1aria~. O Sr. inin1'stro no )I'C scnacoi' r;or o~az,. q~e prc e~·o que se vote hoje 1 ' 

mesmo, sera antes atli Jbul(la as sua; Interrupções do que que é 10m em de talento, conl'u11de ou prÓctÚa confund r 
a: meu ·p: oposito, que é quando muito eliscutir até as 4. 0 alc~~ce da Jlalavra -I cforma_, pa•a dizer: • Vóstambem 
Iw:-as,. resun1indo muito o que tenho pa. a dizer. ~ueti ~18 a rdorma da~ s~.::rctanas; porque encontrei pro-

JtCto,s nos qua1. s mm tos dos vencimentos cráo os mes
t O SR. D. 1\LI..XOEL:- Tem para isso muito talento e mos que ago:a se deri\o •• 

illustruQão. lh·petirei ~inlla u ·na vez que, aélmillindo a reforma 
das. secretana~, a rspa.çavamos para quando fosse. can· 
ven!Cntc, e tanto queamda não esta vão todas discutidas· 
e, sobretudo, não faríamos o augmcnto dt! pe.>soal e des~ 
pezas que f"z o ministerio actual, CJ'(•ando o excessivo 
numero el~ empregados com que as repartiçoes forão atu
lhadas (d,~lx.em-me passar o termo), e não sei cqmo púJe 
d~sculpat· a enorme <lcspeza que se Jaz. . " . 

0 SR. SOUZA FRANCO : - Vam0S ú questão. Geral
mente se acredita que os saques autoris:~dos pelo thesouro 
}H'odnzião graoele> vant3gcns. O unico receio que tive 
quan~lo, urg~do pela gravirla~le d~~ circum>tancias, pr~pu~ 
~obtive em consqlho a mcd1da,loi que por qualquer httJ.
helJtll! pudcEse pesar sobre o tht-sotuo publtco, c d>ro ao 
senado com l'ranq11csa que não recnt:i perante essa e~eu
tualid:.tde. Entcnllia que nas circumsbncias do comnieir
cio do paiz o thcsouro publico devia vir cm seu soccorro 
c que se tivesse de perder algumns sommas erão ellas ])en~ 
empregadas: fdizmcnte p6de verilicar-se que o tlwsonro 
n.ão teve de pagar somma alguma, salvallclo a pt•aça uo Rio 
de JJneiro c concorrcnd0 para salvar as Óutràs elo 
impcrio. 

Serião os depositos dos dinheiros do thes~uro publico 
no Banc.o do Brasil? Eu creio que os nobres snHdores 
l1iío ~e ter hoje recoi~hccido que um dos fins que tioha 
em YJS!a era apl'OVeitar c·m bcnelicio do tht souro os 
juros das sobras que depois S.! most1·ou que lht·s derão 
~ns 400:000a. Nào é qu.~lquer algarismo muito pequeno; 
fc~ráo cer~.:a de /~00:000$ que o thl'souro luct·ou enn a 
medida c que SS. EEx. os Srs. m :nistros pod, m d spender 
com seus olllciacs di.l wcrt:tarias e consultores, sem irem 
:.tinda cxi,5ir do mi;cwvel salurio daquclles que, gunhando 
apenas o nccessalio para sua ~ustentaç:lo c ele snas l'ami
]ils, te1 Lio razão de queix:~r-se se lhes fossem tir.lr part~ 
}iara assegurai' aos protegidos uma posição vatajosa. 

Tive tamlJem en1 vi~ta um outro resultado, e cm que 
~ssas notas ?m cir?ui<u.;ão e seus ya]orcs servissem para 
tOtliCilLar a mdu::trta, o não tnf.! cseapou que uma dns dnas 
hypolhe~cs se havia de realiza,·, ou que essas notas ha
\'í~o d.e sc1· rceodtW!as na ci1 cn!ação como valores exigidos 
pala Situação em Jc~conto de letra~, ou ccssarião de ser 
eonsiuc!'adJs co11:o reprcsent~ndo valor~~, porque, não 
sendo procurados novos c maiores elescontos, nem sendo 
uwntidas na circnlaf;ão por nugmcnto de transacções, as 
notas mio sahirião, con L rabi da assim a cmisEão. · 

Deste modo, ou o Banco tii·ava lucros destes deposito~, 
ou, restringindo sua emissão, reforçava sua posição c 
fortalecia seu funclo Cl'sponivel; c Ó tbesouro augmcn~ 
tava sua reuda sem se1· pesada c antes favorecendo os 
coo Lrib':linlcs. Os d~i os i tos tivcráo a approvaçi\o geral c 
nã.o ~xctt{u ão o patriotismo do noi.Jre senador pelo Rio de 
J~neuo, a qul!m me retiro, amtuc •. nJo-o do retiro cn1 que 
d1z que cst~va. 

I) meu nobre col~es1 (o St. JJ. Jlanoet). falloujá , m algu
mas nomea~Jões ~. tnJ~st.as uposentadúr,~s, a respeito das. 
quaes eu pe~o ao !St', Ini~Istr o de estrangeiro~ que depois de 
t~r causad? o mal que lez a esse enJpregado, velho c hon
rado Sl!l'Vidor do cst_a lo, não venlia agg• ava-!o co:n a> 
palavras dcsl.avoruvcls 9~e lhe tSCL•pluào na d scussão, 
e q.ne s~Cil ma1s do que lll.JUSta•. 

.'I ambem o nobr~ sen:~dor prlo Rio de Janeiro ja o tinh~ 
fcllo contra um dH!n') S('l'Vidor do l'Siado hoj'e ceao e 

. • ...... ' o 
eri 10 qne rn.mto pobre, parece qu<! em parte como rcs:t!-
tado da dem1ssáo que teve; este mal seguíu-se ~outro. 
Que graves remorsos devcm1 1wsar sobre o Sr. senador 
pdo Rio dt.: Janeiro ! S. Ex. devil ter-lhe poup.JdO ::s 
palav~~s .crue soltou na su~ supposiç:io de Cf'lC ellc tívt:ssc 
contnbutúo p:na css:~s hnlws qui! e~crev,•u o Sr. 1\lello 
Moraes, que as. eserevcu eom conhcc.imento dt~ c"us1: 
com o talentt'. que tem; e po.dia escrever sem. auxilio, por
que tem c:scr1pto outra~ mmtas srm serem ditadas, e (ILW 
co.ntudo nfte é rcp1r~vel que ?uvis<Hl info1 n~ar,.Ues qae to
dos somos acostumados a ouv1r quaudo pi'CCisamos ddlas, 

A resprito de algu·lllls nomracões desculpe o Sr. rni
nístro o düer::!he que, se S. Ex.' pode conlinu:n certc's 
actos de~~ aUdüo e d.!! btmevolcncia, jnRtí!icaodo nomta• 
çõrs que i"z, o publ1co todo está lJalJ:Iitado pa:a 3S jul~ 
gar de modo diverso. 

Occoncu-me perguntat· a V. Ex., nãú ·o Lendo f<!ito ao 
~r. ministro da justil;a, visto tdle mio rcspond..:r a outrus 
mterpcllações. S. I•:x., crdo que co,n a lib rd;.tde de coi
lega, não dá explic.~çao nenhuma, l'<u;a-;c as perguntas quo 
SC Jizer j Se profcré a 'a 11m disCUJ'S,) U:\0 O l'eVe flD.l'U 
I, I 'I' v ' ' 1car 1ab1 1Lado a negar qualquer informaç~o ou opiuiáo 
que lhe possa trazer censura. 
q qu~ cu preciso saber de VV. EEx:. é a razlio por qu~, 

extwgmndo os omo1umcntos, e fazendo dill'ercnçoa entre 
os que entrav<lo para o thesouro e os que enio devido> 
aos empregados por ~c cobra1 cm de trabalhos antcnorcs 
á ,reforma, priváráo dellcs :tlguns cmprC'gluo~ que ltnhCtu 
s :do <~po;en to~do3. 
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A uma apnsen!aJoria sem motivo, como, por exromplo, profunda convicção eu lhe continuo à negar meu voto. 
a que se deu ao Sr. Varejti<1, n:1o é justo augmenlar a d 0

- (Apoiadcs.) ' . 
negação da quota dos erno!umeritos vencidos, a que Li- 0 S )) M ( 
nha direito s•·gnndo a reg1oa por s•:r•om couradus por tra- ~·. · :A-NOEL para ttma e.r:plicação) :-Sr. presi-
Lalhos do seu tempo de emprí'ga lo? Não l'oi <•sta dcne- dent.·, ,)a f..llt·I as duas vcztos qne me concede o rrgimento, 
gaç:io uma inJ'ustiça revoltante? StJ o p:incipilo) fixado foi e p_or t;s•> uao P••sso dar hoje resposta ao discurso pro-

• lo o fel'ltlo pdo g,., ru•ntstloo dos nl'gocios estrangeiros. esse, o direito estava adquirido; se não m, p~:rtencl"m PS 
emolumentos ao thesouro. E a •njustica é tanto mais rc- O Sn. l'RESIDENTE: -Isto não é explicar um facto. 
voltante pela dl cisão do Sr. ministrÓ da justiça, ou dJ p SR. D •. l\1AN OEL :-E' sim, é bom que 0 publico 
sua secretaria, qutJ o empregado masse dos mciob ordina- sa1ba o motiVO por que fic:t por ora sem re~fJOsta um dis
rios! o cur~e em que nào ha sena o banalidades e miseiia.s do 

Yoltando ao nobre senador pelo Iro ue Janeiro, que se Sr. ministro dos ne.gocios estrangeiros. 
figurou tão empenhado cm contriLu:r para derrubar a 
admini6tração de 4 de maio, admiro-me ''e fJllC o seu O SR.. PIIESIDENTE: -·A palavru inise1·ia, se não é 
espírito logoco nilo descobrisse a contradicçao t·m qu·· aoli-parlamentar, é pelo menos inconvénicnte. 
cahia quandp receiava um grande cat;tclysma corno re- O SR. D. MANOEL :-Desde que um ministro diz.a um 
sultado das nossas mcdid~s fin<~nceiras,e comtudfJ diz que senador que o s• u procerlimento não foi pautado senão 
era sua intenção não contribuir para a rettra1,!a do mi- pelo desPjo d•· vingar-se de um adversa•oio !'allecido na pes
nisterio ele 4 demaio. soa de seu filho, nao me•ece outr·as p:tlavras. Prlas V. Ex. 

Se o nobre senadot· tinha taes op:niões, devia oceulta: tambem ouviu a esse mmistro d,oclarar que reconheeia que 
1 a~, porque elln·s rcvelav~o que o nobre senadoto n:•o sabe o orador que ora I~ lia tem tal•·nto, illu.tração c honestí
cumprir o dever de coNtribuir com todos os me o- para dado. Na primeira occasiao opp01 tu11a responderei cabal
que o paiz não li que expo~to a uma pes~ima administ• a- mente ao Sr. minist1 o. 
ção. Eu digo que quando uma administração é fatal não' A discussão licou acliada pela hora. O Sr. ministro d 
temos escolha; a nossa obrigaçào é contrilJUirt.10S com estrang<!iros retirou se com as mesmas formalidades come 
todos os nossos meios para a fazer retirar. que linha sido rccd.Jido. 

Eu tambe1n·quando entrei para o sr.-n;.do trouxe a opi- O SR. PRESIDENTE deu para ordem do dia da segu'nte 
nião1 que. ainda COnservo, de contt ib,,ir Com toJos Os sessão: 
meus esforç'os para que as adm~~~~trações marcl!em sem 1.a discussão rlo projecto ~a commissão de legislação 
estorvos, e de não faz.er opposlção >enão mmt,o p~n- autorisando (I govemo para mandar passar carta de na-' 
sada, e naquellcs cas:)s em que ·nno pudesse esqu,vur-me tu• a'i'ação de ci•l<~dáo b•oasildro ao subdito portugucz 
a. faze-la; finalmente de ser, tanto quanto fom~ possível, Antollio MuximiJno de Figueirl'do ; 
governista. E~ta é a minha regra, Ir, as rf'gt•a que tem E continuaçao das matcrias já designadas. 
excepção; quando eu entenda que um ministerio é de t~.I 
sorte fatal que a sua conservaçao sómente traz ioconve- Levantou-se a sessão âs 2 SJ.t horas da tanie. 
nientes ao paiz, ent~oé dever fazer-lheguerra (apoiados) .... 

O SR. D. 1\lA:NOEJ,: -E a mais forte lhe hei de fazer. 
O Sn. SouzA. FRANCO: - ... e eu seria desleal ao meu 

pjiz e á co, ô.1 se não fizesse ao ministerio actual toda a 
opposição que lhe possa fazer com o fim de que e!le SI! 

retire, porqu.e de todos os Ja,Jos ouço dizer-lhe: • Reti
rai-vos, porque vós não contribuis senã0 pn.ra reduzir o 
poiz a um esta.lo ingovernavel e sem ma:s esperança. 
(Apozados.) 

Qual seria o principal motivB que levou o nr•brc sena
dor pelo Rio de Janeiro a se pronuuciar pela maneira 
por que o lez? Não foi senão a inrliFposiç:lo que o nobre 
senndor e set1~ amigos teem por tlldll que é desenvolvi
mento do crerlito, ou, por outras palavras, prospl'ridadu 
publica. Não foi senão porque o nobre senador estava 
0o~vencidf) ele que~:o desenv •• lvimento do credito a11ima 
as mdustrias e contribui~ para que os habitantts applica
dos aos trabalhos iudustriaes abandonem as qucslõ~s 
de politica pessoal. 

Elles entendêrão, e bem, que a morte da oligarchia esta 
no progresso do p:liz, no desenvolvimento das suas riqu~
zas, no d~ inst.ucção e de todos os meios que tornão um 
povo inte!Hgente, Í·ico, e assim melhor lwbilitado para ter 
~ma opinião propria, e p~ra sustt.:nL-la na Uibuna, na 
1m prensa e nas reuuiõef3 elcitol·aes. 
. Contra este desenvolvimento da riqueza publica e da 
1nstrucção popular por mr~io do credito é que o. nob1oc 
:senador pl'lo llio d<! Janeiro se pronunciou figtlrando by
pothl'se em que, n:duzid:l a producçào do lkasil de 1/6 
e:n 10 anno.', é conveniente redutÍI' desde já na mesma 
propor~~t'io o Inrio circulante e o credito bétncario. São 
seus plános reveludos nos seguintes períodos du discurso 
a que me tenho referido. (Lê.) 

Sendo tão fatal a politica financeira que o nobre sena
dor proclamou, isto é, a do desanimo, da reducç.ão da ri
queza do impcrio, do Sf!U empobrecimento de uma sexta 
parte em 10 annos, politica que o ministerio actu~l pro
cura executar sob a dircccão do nobre senador e dtJ Sdls 
dous amigoi5, tambcm se~adorcs pelo Rio de Jaotiro, é 
c?m razão que de todos os angulos da imperio se pronun
cw contra cllt\ n opiuiCto, e que, firmado nclla c na mais 

Sest!lão en1 2i de julho. 

PRESIDENCIA DO SR. MANOEL IGN.<I.CIO CAVA.LCANTI 
( DE LACERDA. 

SU:'!DIARIO. - Expediente. - Parecer da comrnissão da 
mesa sobre a indicaçao do Sr~ J'asconcellos.- Requeri
mento do Sr. Ferraz acerca de informações pedidas ao 
governo.·- Ordt:m do dia.- Nnturalisaçào do· súbdito 
porll!gue: Anto,do Maximiano de Figuem:do.- Discztssão 
do orçamento dos negocios estrãngeir os. Disczmos dos Srs. 
bàrãa de Quarahim, J'asconcellos e mimsll'O de estran
geiros. Encertamento da discussão. Votação.- Reforma 
da tabella das maiorias d(Js o.f!iciacs combatentes dá ar
mada. Discurso do Sr. Souza Ramos. 
A's iO 3J.~ horas da manhã o Sr. presirlen:e abriu a 

sessão com 1!0 Srs. senadores. · 
Lida a acta da aoterior, foi approvada. 

EXPEDIENTE. 

O Sn.. 1.0 SECRETARIO leu um avisu do ministerio doll 
negocias do imperio, remettendo um dos autographos da 
resoluç:lo da asseml.Jléa geral conr.ede11d0 qUJtro loterias 
em benelicio das igrejas matrizes de Nossa Senhora .da. 
Gl01·ia e de Santa Tl1ercsa do município de Valença, do Rio 
de Janeiro; na qual resoluç<lo Sua Magestade o Imperador 
consente.-Ficou o senado inteirado, e mandou-se com
municar á camara dos deputados. 

0 SR. 2° SECRETARIO leu o seguinte 

PA.RECER. 

• A commissão da mesa, tendo examinado a indicação 
olferecida pelo illustrc senador o Sr. Vasconcellos na 
sessão de 6 de junho proximo passado, afim de reformar
se a disposição do regimento commum, que exige o com
parecimento de metacle e mais um dos membros de cada 
uma das camaras pa1-a a abertura da assembléa geral, 
submetle agora .n col')sitlcração do scna(lo o seu parecer 
sobre esta matena. 
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• Dos debates da camar<l dos deputados publicados no 
rliario respectivo vê-se que, desde o primeiro dia de sua 
rcuuião cm 1826, foi oujecto de duvida .se devia-se ob 
servat· a respeito das sessões pr,,p,watorias c das de aber
tura da assemüléa geral o precctto do art. 23 da consti
tuição. 

• Em tal caso seria necos~()rio o comparecimento de 5~ 
depu_tados; mas, ach~ndo se presc~ltes .19 na sessão pl'epa
r~tona de 30 de ab1·ll, pôz-se a votos a questão, e deci
dt•l·Se que a assembléa não só podia, mas devia ser ins
Mlada; c no ofticio do secretario pelo qual se com
municou esta deliucração ao governo observou-se que 
? não .estar completo o nume~o ele 52 não era razão .que 
lmpcdJ;sc aquclle acto no dta marcado pda constttui 
ção, por nada ter clle de commum com o trabalho das 
sessões. 

• » Em re~posta a. este officio declaro~ o ministro do ~mpe
J:'Oi de ordem do uupcrador, quo dena· acamara cootwuar 
com seus trabalhos prfparatorios até que houvesse o nu
mero de deputados determinado pela constituição, alim de 
que então se rlesscm as convenientes providencias para 
a solemoc abcrtm·a da asscmbléa geral. 

• Do dia rio não consta que por parte da c:.tma: a se con
testasse osta opinião dO governo, vendo->e pelo contrario 
que o regimonto interno adoptado po11cos clias depois a 
confirmou por expressa disposição do um dos seus ar ti 
gos, ficando assim estaLolecida a regra que hoje se .ou
sorva. 

« Qüanto ao senado, posto que n:tquellc anno não oc
Mt·resse duvida por Lerem comparecido 30 memLros, quan
do scriào sufficientcs 2G, cumpre todavia notar: 1°, que 
cm 5 de maio (vespera da pl'lmeira sess:\o imperial de 
abertura), achando-so na casa sómente 2~. senadores, en
tendeu o presidente que não podi:lo continuar os trabalhos 
da sessão preparatoria cmquanto n:io se decidiu por vo
tação que para isto n:io era indispensarcl o compareci
mento do metade o mais um; 2°, que o projecto do re
gimento interno ollerecido cm ses~ào de 22 do dito mez 
Poi· uma commiss:io, do que forão membros dous dos 
il!ustres rel'erendarios ua constituição, estabeleceu sobre 
csto ponto a mesma rcg1·a uo da camara dos deputadós, 
fl1gra que passott lambem a fazer parte do regimento 
cO'mmum, que se acha presentemente em \'i0or. 

PtJnna, 1° s~crct;,ri?.-Frederico de A lmcida e Albuquerque 
2' sccretat'IO (vonci~o).-.~Ianoel rios Santo.t E!artins Vai~ 
lasques, ?0 secretarw. - José Martins da Cruz Jobim .\.o 
secrctarto. • · ' 

Foi a imprimir. 
0 S,n. FERRAZ:- Peço a palavra. 
O Sn. PllES!DENTE: -Tom a palavra. 

. O Sn. FE~RAZ :-Sr. presid~nte, cu pedi a palavra uni· 
ca~e~te p:ua que y. Ex. se d1gne d'zer-mo se é possível 
dcc!dlr-sc ~ma duvtda ~ue tem a socret~ria a respeito de 
ua;n recyuertmento que hz. Eu pedi em 185G umas infor
mações souro o numero de crnprouados ;;dalidos oratifica~ 
ç~es, e h a pouco pedi qu7 .se insistisse sobre.est~ lJpedido; 
~as o meu pensamento fot que ellas al•r.mgessem: o pe
r!O;lo do 1856, porquo alt_fts ~ reiJUCrimeuto r i\o tcriá 
1:1a1s ,que um wteresse hrstor1co e não auingiria 0 meu 
hm. N_esse C?SO, se y. Ex. entende que não se púdc r~zer 
o officw _pedmdo as mformaçõe~ como roq uori,eu o!TereÇo 
um addttan~e~to como requcrm1ento se a maioria do se, 
na~o o admil!Ir. O req.uerimento é o seguinte (le); • Que 
~s mrormaçlies que pedi, etc. " 

0 Sn. FERREIRA PENNA: - Peço a palavra. 
0 SR. PRESIDENTE:- Tem a palavra. 

O Sn_. FERREIRA PENNA: - O nobre senador rcz um 
rcquerul!c~to no anno de 1856 para que Ee pedi~ sem ~ó 
~?verno wJorf!la_ç_ões wLr_e o numero ?e empre~r·dos ad~ 
~tdos que eXIStl30 em Jrversas repartiÇÕeS, soure grati-
ficações.,., · 

O Sn. FERRAZ:- CollaLoradores, etc. 

. 0 ~R. FERREIRA PENNA: -Essas informações ainda: 
D110 VlOl'àO; C Olll Uma dJS uJtim3S sessões reSOl\'CU O se
nado, em conwque~cia de outro requcrimeuto do nobre 
Eenador, _que ella~ los~em de novo exigidas. Tendo cu 
(]e exped•r OS O~Cl~S Ele so:JJ:orrr~Ídade corri este 1 equeri
m~nlo, devo reler r-me a prtme1ra exigencia, que se li
mtl~va ao an~o de 1856; e, desejando o noure senadür qne 
as mformaçoes compr~hendáo o tempo decorrido até 9 
presento, será n<:cessarw q1:1.e o senado assim o .. resolva, 
porque não me JUlgo automado para f ... zer esse addi.;; 
lamento. 

Foi lido e apoiado c ~em debate approvado o segúinte 

REQUE~UIENTO. 

• Que as informações q?e pedi em 1856, sobre .o nu~ 
mcr? de empregados arl~Jdos, accumulação e gozo de 
gratrficações, etc., abranJáo o periodo docorr:do çlcsde 
então atá agora.- Silva Ferraz. » ·~~ 

• l'lão pódo ser maior o re~peito que a commissão da 
mesa tributa á sabedoria c autoridade das dnas camaras 
legislativas quo assim entcn•li'Tào; de accordo com a opi
niilo do governo\ o art. 23 da constituição; mas, consi
derando· que, .atnda quando comparação nas sessões 
prcparatonas a metade e mais um dos membros de 
cada um1 das canwras, poderá mui facilmente acon
tecer que o impedimento repentino de um só denlre 
cllos St'p causa do aeiar-se o acto da nherlura da as~cm-
lJléa, se ~e quízer cumprir com todo o rigor a disposição Comparecêrão no decurso da ses::ão mais 11 Srs. se~. 
do dito artigo ussim entendido; obfcrvando que, em vez na dores. 
àB m.anter-! o praticamente esta intelligencia, determina o 
art. 33 do reg1mento commum que nno w verifique pela 
chamada o numero de deputados c scnlldore> que concor
.retem ·~s ~e~sões imperiacs de auertm·a o encerramento; 
c attenden<lo _princip~lmcnto ;,o J)l:cccito que cm si con
to:m as term1nantos expressões elo art. iS ela mesma 
coostituiç~o, lica convoncid.t de que olla será execut<•da 
no .sou sentido ma:s gcnuino llbi·indo-:e a scssi\o orcli
naria da asseUJbléa geral no dia 3 de maio de cada anno, 
e as cxtraordinnrias naquelles qnc forem designados 
]1Cios decretos de convocação, qualquer que seja o nu
mero do~ deputado~ e scnadot·es presentes. 
, • E', portanlo, o p1reccr da mesa: 1 o, qllr., de conformi

(bde com o disposto no cap. 3° do re~imento commum, 
se proponha á outra camara a- nomcnç~o de uma com
mis~áo mixta de trcs deputados o Ires senatlor,·s, pa1·a 
<~presentar no sentido CfitC llca indicado o p·ojecto de 

·reforma das disposições Jo mesmo regimento relativas 
a cst~ assumpto; 2o, que, adoptada eBla reforma, se con
sidere por olla igualmente alterado o regimento interno 
do senltdo. 

• Paço do senado, 22 de julho de 1859.-.l!nnoel Jgnncio 
Ctwalcanti de Lacerda, ll!'Csideote.- IIerculano fcn·cira 

ORDEM DO DIA •. 

l'U.TURALISA.ÇÃO DE ANTO:Xlo ~fA:XUIIANO DE. FI
GUEIREDO, 

Entrou cm 1a discuts:To c passou sem debato pmt a 2a 
o projecto do senado autorisando o governo para mandJr 
p:1ss3r carta de nutul alisação do cid"dão brasileiro ao 
subd;to portuguez Antonio !tlaximiano do figueiredo. 

ORÇAMENTO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS. 

Achan_do-se. n~ antc-camara o SI". ministro dos ncgoci~s 
estrangetros, lo1 ao sorteados pura·-n.doputaçüo que o dev!U 
receber 0s Srs. Araujo Ribe1ro, Cunha c Vasconcel!os e 
r.aptista de Oliveira; c, sendo introd 1zido o Sr. miois110 
com as formalitl.Jdcs do cstylo, tomou nssento na mesa; c 
contirmou a discussão, adiada na scs~üo antcccucntr, dn 
art. 4° e seus paragraphos da proposta do poder e)(ecutivo 
fixando a despeza c orçando a receita geral Jo impcrio 
para. o exercício de 1859 a 1860, com a rc>pectiva emenda 
da camara dos deputados c com a do s,·, Souza o Mdlo, 
apoiadas na ses~üo de :lD deste mcz. 

0 Sn. BAUXO DE Qu,ÜtAUIM:- Pc~o a palavra. 

' 
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SESSÃO EM 21> ))E JULHO. I 

O SR. rnESIOENTE: -Tom a pahma. 
O SR. li AnÃo DE QUAUAmM: -Sr. prcs;idente, conie

çnreí fazendo algumas f\bSt rvações sobre o tr.~tado de ~. 
de setembro de 1857. F .lho da provinciJ. do Rio-Grande 
tio Sul, cu não po.lia pJssor sem filzer um protesto pu-
blico contt·a e so tratado, que tao inl'enso foi aos interesses 
dnq~el)a pl'o.vincia o qu~ não protegeu os interesses 

'~1 l•rasdeiros. Smto, Sr. p;·estdcntc, ter de colar em contra
!.licçfio coin o Sr. ex-ministro dos negocias estrangeiro~; 
eu nto tenho ·para com c• se senhor senão motivos de 
muita vcncraçüo c estima; mas antes de tuJo está a ne. 
~essidadc de um dever: ~·odavia de.dur•.l q ~~e respeito as 
JO~e~çõcs do Sr. cx-mmislro, q~e laço JUsllça ao seu pa
trwtmno, e que· se err11u n:'lo deixou de estar wmpre pos
suído do desejo de acc1tar c da melhor boa vontade de 
wrvir ~o ~eu paiz. 

Sr. prcsi~ente,a revis~o de um tratado prcsuppõe a idba 
de que a sttuaçno r.roada por esse tratado era desvanta
josa. Ora, poder-sc-ha llizer isto a respeito de trat .. do 
de ·12 de outu.~ro de 1851? Sem ser preciso entrar no 
~xnme d ts est1pu!ações rt. s~e trat;,do, basta p:it'a se af
iJrmar pela negattva rclkcttr sobre a oecasiào cm que 
clle foi reld>rarlo. Esse tro.~tado foi cl'!ebrad) na época 
~m qn~ armavat~o~ um c.xercito d.ll 25,000 homens p:1ra 
Irmos l1bertar o ~stodo Oncnt<J! do JUgo de Oribe c Bosas. 

a. circumstanci::~s ~x tt·aordinarias,. cessando as quaes torna 
~ elev;u-s~ ; c ass1m ba de sei' emquanto existir a- cares
!Ja.dos outros goncros, J)orque 6 s:1bido que as industrias 
1~lluem mutuamente umas S?bro as outras, e que a bai
xa ou alta d9 preço de uma mnue sobre a baixa ou alta 
do preço de. nutra. M.•s; Sr. presidente, se o tratado 
com_o acaLe1 de moqt•Jr,, 11ão traz a concurrencia, poder~ 
se-llla d1zer. que di~ s<;!a favoravel aos consumidores 
e que o ~lltvto do unpo~to trouxe um bcnetlcio a essa 
classe ma1s num.ero.sa da p~pul:•ção brasileira que faz 
da carne e pr·mctpal art go da sua alimentação.· 
Pa1·~. supf!ór·se que .um direito não·fica a ca1·go rlo. con
sunudor c necrssar10 rstauelecerrnos que o gcnero 
é barato; quan<lo ~ cscasse o productor é quem fica se·· 
~hor do me ?:tclo e 1m põe o preço ao genero, e nesse cast~~ 
c o ~onsum1dor~ quem pa,·a os dirc~tos. Ora, que o mer
cado c ~scasso mto ha a menor dl].vtcla; c agora accrcs.
ccntarci. q~c nem l1~ ~sperança de que tão cedo prospére. 
Esta opmao, que c fundada 110s dados estatísticos dl 
noss~ 1mporta~ão, acha se confirmada pelo já citado re~ 

• 

latorw de 1857, ond(l se diz o srguinte: · 

Senhores da s11u UJi10, era natural q•1e os nosslils ne"O· 
ciador.es não .. ~st~ uelccesw n. con~Jições que ~:l? nos fos
sen: lavoravcts; c tanto asHm bzcrao fl1Je fo1 o Estado 
Odental que pediu a sua revi~ão : se fosscmos nos os dcs 
contentes, a miciativa desse passo partiria do nosso go
verno. Se, portanto, esse trat11do não nos et·a desvanta
joso, que motivo poderoso poderia haver p;m o modificar? 
.Esse motive n~o podia ser s~·n~o a necessidade de proteger 
algum grande I!JlCI'CSSC Ul'IISJ!eil'O i qual fosse esse interesse 
púd'C-se conhecer pelas disposições do tratado e pelas 

• A. snppos1ção cont1:aria teria algum fund·•mcntv :e· a 
quant,d.de de xarque Importado no Brasilconservasse 
~ relação ordin~ria ~om as exigenci;,s do consumo, se 
los;~ rertn que o abmx.amen!o dJ. tarifa desafiara o excesso 
de Importação, provindo dahi a superabundJnyia do 
supprmte!l'o ... Ora, nenhuma de: tas p1·oposições é exacta 
na actu.,lldade, e nem o ~erà no re;to do período em 
que 1em ·de vigorJr ;J ci:spos:ção do art. 40 do tratado. , 

E na verdade, ainda concorrendo o Estado Oriental a 
Confederação Argentina e o Rio-Grande, estas·ti'es. p;o
duc~ões uã~ t:~L•l:d~tzern a.s neccs~iJadcs !.lo mercado; tem 
sempre havtdo um defic1t no suppritnento das carnes e 
não é dur ... ntc o prazo do tratado que será preenchiJo 
segundo mcomo aflirnn o rclatorio. .· ' 

occurrencias da época cm que foi feito. A principal mo
diHcaçiio que esse tratado fez ao de •12 de outubro de 
1 85'1 é rela ti v a .á ist~nt;á•l dos direitos do gado em pé 
introdu·lidos pela frvntcira te1 rcstre do 1\.io Grande do 
Sul e ~o~ que p.•ga vão nos nossos portos os x.arques de 
l\Iontevtúco.; o govo1 no entendeu que com a extincção 
destes direitos ia p1 o mover a concurrencia do Est:.tdo 
Ol'iental, ia ~ar um estimulo aos prouuctorcs daquclle 
csl:·d~ r•::sra vtrem ~o n?·.so merc~<lo, qur, assim estabe
lccHla a concurit:nc1a, vma a abundancia e a barateza do 
genero; ma•, Eenhorc~, é necessario ohservar·se que 
essa concurrcncia já existia antes do tratado. 

No auno de 1853 a 185-~ o Estado Oriental c a Con
fl·deraçiio Argentina impo: tárão no Brazil 4391000 arrobas 
de C3rnc e no anno seguinte 286,000, vindo a cor.Jcorrer 
o Est~do Oriental C,om os seus productos na razão de 15 
~ 22 1/2 e a Confccl<'rat;ão Argentina na razão tio 24 a 
30 °/o· Pod;r-se-ba d:zer que o tr~tado não principiou 1 

c~ncurrencta , mas promoveu-,, deu-lhe maior extcn
s~o;, p:~ra s: affirma1· is- o <·r a necessario provar-se que os 
d1re1 to~ ct QO ex.c~sóivos e obsta vão a producção; mas 
tanto nao era ass1m qul', a despeito dos direitos os 
xarques cstJ'ang<·iros furão sempre importados cm gt·an
.cl~ escala nos nossos portos, e desta opinião é o Sr. mt
msti o de estrangeiros no seu rela todo de 18t:i7. 

0 Sn. YISCOXDE DE 1\IARANGUAPE :-Esse reJatorio 
n;'io.é meu. 

U~I Sn. SENADOR :-E' do Sr. Paranhos. 
0 SR. DARiO DE QUARAIII.\1:- Eu Yalho·me de uma 

autoridade ofiicial. 
Nesse relatolio se ,rzia: • A tarifa brasileira por sua 

moderação não fihura de certo ('ntro as cauillS pelas 
quaes é cxplicavel a mingoa na supprimcnto das carnes 
110 xat·qne. » 

Se,, pois, Sr. pres\dcnte, a mingo1 do mercarlo não 
provmha d 1 grandeza dos impostos, que neccssid,,de havia 
dt) os abolir 1 Se el'il para provocar a concurrencia este 
resultüclo não Ee deu. Por onde se póde conhece; esta 
é pelos seus 1Jeneficios, isto é, a barateza do gencro. 
Ora, tal b:.rateza uão tem upparecido; o pt·eço rio xarquc 
tom c>tado nlto, e, se alguma vez tem baixado, é devido 

. N~o havia, por~anto,_ neces~iJ~tde de extinguirem-se os 
dJ:·eno!', quando 1s~o nao aproYellava nem á conctl!'rencia 
nem aos conmmido1es. Ao passo que o tratado não· p!;o
tcgia interesse algum brasileiro, prejudicava altamente ,;_ 
província do Rio- Gr<~nde do Sal. .. . 

6egnndo o tratado de 1.2 ele ontubro, todos os genéro.s 
im'por~<tdos pela f1 onteira terrestre daquella provincia 
crãa J!;ualados aos productos bt·a~iltiros e sujeitos aos 
modicas <li1eitoo de exportação. ·. · 

Dahi vinha um grande comu1ercio, de cujaimportancla 
se pó de ajuizar sau1 nrlo ·se que exeedia Úe 1,000:000$, 
e ao m.es1~10 temp~ considcravel ~ugmen!o de renda para 
a provmc1a. Est~ la \·o r era uma mdemntsação dos enor
mes prejuízos que os hal.Jitanleb do Rio:..Grande. havião 
solfrido nas suas est:mcias do Estado Oriental durante a 
guerra civil de Oribc c Fructo, c uma remuneração dos 
sacrificios que 9,000 guardas mcionaes Iuwião feito 
marchando e:11 1851 ás ordens do illustre marquez de 
Caxias para liuertarem aquel.le estado da oppressão ctt: 
Bosas. ·. 

Pela revisão do tratldo este favor desappareceu. O 
oommercio tem de tomar ontrJ direcção, encaminhando
se pJra Móntcl'idéo, J'rlilldon.tdo e outros portos, o que 
até aqui não fazit em consequencia dos 15 o/o que pa.:. 
gavão os productos importados directa.mente do Estado 
Ot·iental. Os ellcitos clcsta med.rla .iA se estão fazendo 
sentit· na cli.uinuição <lu renda da pl·ovincia. 

rot· outro lado a nossa industri3 foi colloca<la em 
po>i~ão muito mais desvantajosa e1n relação á. do Estado 
Oriental. A proclucção do g;~do naquelle estado é muito 
mais rJpida, em razão ela uucrlLdo dos seus past•s, do 
que no Rio-Grande; cm quanto nó• não podemos vender 
um novilho senão na idil<le de 3 annos, lá ·tem na id~rle 
de 2 a corpulencia e '·igor neccssarios para ser oflc .. 
rccido ao n1ercado. Esta co'oridJdc de producção dá 
um augmc·nt~ de riqueza. Accre;co que o Estado 
Oriental tem muitos portos e seguro•, como .Montcv;déo, 
Co:onia, RI<Jidomdo, Pais~ndú o outros na costa do 
Uruguay ; emquanto que a província só tem o do llio
Grande, e esw cheio do escolhos e perigos. Daqui resulta 
que o cooomercio ~e encaminha mais pura aquelle cstaào 
do que pa1·a o Iro GrJnde. Estas dcs"antagens crão 
c~o:nrensadi!S polos direitos ~~ que csta,·üo sujeitos n.os 
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nossos portos os produclos do gndo de origem oriental. 
Com a abolição dos direitos licou a no<sa industria a 
descoberto e" em peiores condi~aes do quo a estrangeira. 
E1 por isso que eu dizia que o tr.itado foi infen•o ao> 

. interesses da província do R.1o Grande: não só atrasou 
o seu commercio e a sua rend~, como pe:orou a sua 
unica industria que comLituia toda a sua nqueza. 

~ camara d11s dl!rutados admittiu a aceitação püra c 
stmples sem aquel :r clausnlt, 

Hoje podemos conceder ii Rcpllb'ica Argentina os mes~ 
mos favores que concedêmos ~o Estado Orient~l; não 
devemoll isto ao governo bt·asdeiro, mas á camm·a ·dos 
representantes do E~t;;do Orient~l. Foi preciso que o es
trang<liro no> desse um direito que o ministcrio de.\. tle 
ma1o nos queria tirar I E aind:t ;ão os membros desse 
ministerio qne 00:1 vêm aqui d:zer (]UC é o mini,ter:o 
actual •JUC cede ús exigencia~ do estrangc:ro! Fize,tes 
um tratMlo iniquo1 que prejudica m inte esses de, u~-na 
gr:~nde provincia, que é dcsv:•nt:tjo-o <lO Br<~sil, em que 
~ão atlendidos de prel'eronc· a os illteresso> estrangei
riH, e a.nda ousais r., !lar em nome do~ in tcresws n:~cio
naes! E~ ta c:onsideraciio me leva naturalmente a respon
der ao nobre marquez de OlindJ, de quem pJrte aqnella 

Agora, Sr •. presidente, V(IU mostrar que o tratado pa
reço que só teve por fim proteger os interesses estran
geiros. Yarios faetos concorrem para alimentar esta 
opinião. 

1.0 facto. Pelo art. godo tratado é considerado elle como 
provisorio, 11iio sendo mais do que um en~aio que possa 
fornecer dados e informações para ndles assentar o tra 
tado definitivo, que traga progressivamente a abolição dos 
flireitos fiscaes e protectores s,Jbre os productos naturaeJ 
c agrícolas dos dous f>1Ízes. Vê-se que a aboli~ão tola; 
dos direitos não devia ter logar senão no tratado delini
tivo, e que até lá não se poderia fazer senão uma re
ducção progressiva. 

Entretanto, quando s.e trata dos di eitos orientaes, são 
jnteiramente abolidos; quando se trata do> dit ~iLos bw
sileiros, h a apenas uma reducção ·de 6 °/o! O tratado 
provi>orio de 4o de setcmb1 o isentou de toJo o d reito o 
~arque odental importado no Br:.sil1 c <•OS productos 
lmlsilcil'os importados no Estado Otiental concedeu a 
l'educ·ção de 3 oJo no primeiro anno, de ~.no ~egundo, de 
5 no terceiro e de 6 no ultimo. Para se conhecer a in
~ignificancia deste favot· basta s.thcr-se que os nossos 
generos pagão pela tarifaactuul do Estado Oriental20 ''/o, 
como o café, assucar e fumo, e 25 o/o a aguardente; e que, 
segundo a reducção, achar-se-hão ainda es1es du ei1os no 
fim do período do tralhdo ele vaclos a 1h. e 10 °/o, isto é, a 
tanto e mais dos 15 °/0 que ora se extinguem em bene
ficio do ~arque oriental! 
· Ora, sera isto . ou não um desfavor para nós e um fa

vor para o Estado Oriental? 
2" facto. Se houve em vista com a isen;;ão dos direitos 

proteger as classes nece,sitadas do llr .• sil, abastecendo o 
mercado do artigo de que e lias se alimentão, é c!aro que 
a protecção devia circumscrever-se dentro dos limity;ls 
que fossém precis9s para se conseguir o beneficio de;e
jado; que a isenção dos direitos devia, portanto, ubranger 
sómente a carne secca, cuja abundancia se queria pl'o
movcr. Entretanto a abolição dos direitos não foi só a 
respeito do xarquc, estendeu-se Lambem ao couro, sebo, 
graxa c mais productos do gado, que não entrão pot' 
certo na classe dos generos alimenticios. Em l'a vor de 
quem foi esta isenção senão dos productorcs orientaes? 

3° facto. Queria-se promover a concurrencia; o que 
cumpria fazer? Attrallll' ao mercado o maior numero de 
vendedores que fosse possível. Era isto tanto mais ne
eessario quanto era certo que Montevidéo, :Buenos-:Ayres 
e a Confeacração Argentina, todos estes estudes .JUiltos 
não abasteciiio ao mercado. Entretanto a isenção dos dt
reitos só. teve logar a favor do Estado Oriental, e não dos 
outros estados! · 
· Ultimo facto, c esLe é de todos o mais significativo. A 

isenção dos direitos tornou-se exclusiva do Est<ido Orien
tal, não podendo igual favor ser concedido a nenhum 
outro estado. Não consta esta dispo3ição do tratado, mas 
de uma nota do Sr. ex-ministJo dos negocios estrangeiros. 
O negociador oriental ne~ta côrte em nota de 5 de ou
tubro de 1857 fez saber ao Sr. visco•1dtJ de 1\laranguape 
que o tratado não d~via ser entendido senão no sentido 
de que os favores nclle concedidos ao Estado Oriental a 
l'espoito Llos direitos dt! importação não pod~rião . ser 
concedidos a nenhuma outra na~ão, sem que se conside
rasse roto o mesmo tra1aJo. O nobre ex-ministro annuiu 
a esta intelligencia por nota de 3 de setembro de 1.85!l, 
tlUe nf10 era auto risada por Ot'nhuma disposição do tra
tado. Ora, esta cendescendencia com o plenipotenciario 
oriental não foi uma fraqueza sobre que recahin grave 
responsabilidaue? Não dava ella em rl'sultado a protecção 
dos interesses estrangeiros, em prejuízo !los dos brasilei
ros~ O tratado foi submet tido pelo governo oriental á 
upprovação elas respectiv~s c:.maras. O senado queria que 
lll.Wta dé 5 de outubro fizesse Jl8.rtc integrante elo tratado. 

cen>ura. . 
. Antes de tudo devo dl'clarar q~c o no:bri margucz 

dt;cutc sempre .com clareza c prect~ão, sem nunca faltar 
á corLezia para com os st u> advcrsarios; que é um ad
versaria de. quem se tem pezar de ser adversaria, e ao 
qual,combtendo-~·e,não se póde deixar de tributar muito 
respeito pr·los ~cu> talentos c longa c:<p<~riencia. Todavia 
não deve chcf(ar este respeito ao ponto de idolatria a 
que o quiz clcvilr o nobre scn ·c!Ot' pela p:·ovincia do 
Pará, que não con,ente que ~e contr"diga ao nobre 
marquez. 

Nesta casa, senhores, somos toclos iguaes em direitos; 
ha,·~rá superioridade 1 mas a outros re~peitos; quando 
se <hscute, tanLo po;so e>~. contestar como ser contestado. 
Estou pcrsu:~d,do que o no!Jre senador por Pernambuco, 
quando não estiver possuído do espirita de partido, ba 
de ser o pr.meiro a rir-Fe da infalltbilidJdC que se lhe 
quer attribuir e chs adulações com que o cercão. 
Seguirei agora com o difctu·so do Sr. marquez de Olinda. 

D;sse S. Ex. que o Sr. ministro dos negocias estfan
geíros não sustentava dipltmen te n defesa dos direitos 
nacionnes, pois que cedia dos verdJt1eiros principias ús 
exigencias das n<~ções ~strangciras. S. Ex.. não aponta uma 
nota diplomatica, nem artigo algum dJ correspondencia 
ofticial, quo con(irme tão gr.tvc accusação; ao contrario, 
confessa que u·1da tem que oppor no que diz respeito ás 
notas diplomaticas. Nesta delicicncia, de> carrega os sr·us 
1eparos sobre o rel.ttot·io e di" a resJlcito da. queslão das 
heranças que o Sr. min; stro t"az uma cunCc$são ao princi
pio sustentado pelo governo fr:mcez. 

Este principio é que os consulcs francezes devem go~ 
zar no Brasil dos mesmos direitos e isenções de qtte go
z5o os consules brasill'iros na Fran)a, fundado isto na 
reeipl'ocidmle do tratado de 1S26. 

O nobre ministro de estrangeiros contesta este dit·cilo, 
c. diz que a reciprucidaue não se eleve entender no sen
tido absoluto que quer a Fran~ll; O Sr. marquez 
de Olinda define a rec1procidade, e mo~tra que a.recipro
cidade não deve ser entendida nos mesmos termos em 
que a cntent.le o governo francez; isto é, chega a mesma 
co~1clusão que o nobre ruiubtro dos. negocias estran-
geiros. . . 

Para tirar gualq·uer duv'd.t sobre a maneira pela qual 
o nobre mimstro encara e&tn que;;1üo 1efirirei as bases 
sobre as quaes trata de chegar a urn accorJo com o go· 
verno francez. Diz elle no seu relatorio : ~ Concede-s.e 
aos consules a interferencia que Jevcm ter a bem. das 
successõl's dos seus compa&riotas, sem todavia privar a 
autorid~de lo7al ria compelttucia, que é inaufcriv~l da 
soberilma na c tonal e neccssaria para ac•1utclar os mte • 
rcsses do fisco, os direitos dos co herdeiros brasilei1 os e 
de quae8qucr OU li 03 interessados que não pcrtenção a 
nacionalidade do finado. • 

Ora, o que quer o Sr~ marquez llo Olinda? Não é quo 
as autoriduded brasileiras sejão as competentes para ar!·c
cadarem e liquidarem as heranças com as quaes estejãO 
ligados os direitos dos rr.enores ou quaesquer outt'03 
interesses llos bras~leiros? NãG é que os cousules fra~
cczes tenhão nestas heranças a intervenção necessarla 
para ncautelar os interei·scs dos seus compatriotas? Nao 
está tudo isso providenciallo por cosas bases? C?I?O é, 
poi;, qne o nobre marqucz censurou o Sr. J«lJnlstro, 
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quando este n~o quer senão o que quer o Sr. marquez 
de Olincb 1 Como ~e eKplica o proceclimento de S. Ex., 
allribuindo ao nobN ministro de estrangeiros uma solu
~ão dill'erente daquella que clle lhe dá 7 

Sr. presidente, o nobre mioiotro não tinha motivos para 
esperar que o Sr. marquez de Oliuda uão lhe lizessc 
ooposição; mas tinha diretto de esperar que lhe fizesse 
uma opposição leal. S. Ex. devia lnmbrar-sc que o Sr. 
1nioi~tro dos estrangeiro~ tinha desempenhado satisfacto
riamente o juramt•nto politico do gdbinete de 4 de maio 
em dilferentes missões de que havia sido cncarregodo 
junto aos governos do Pruta ; e que lhe havia prestado o 
seu voto na camara dos deputados. Entretanto S. Ex. 
esquece~-se de todas. e~tas eonside.rações ; e eu não 
posso dCJxar de exclamar que bem trtstes são os tempos 
em que a ingratidão se reputa uma virtude, quando parle 
de uma pessoa respeitavel, como é o Sr. man1uc•z de 
Olinda. S. Ex., continuando na sua accusação, diz que 
na questão de nacionalidude o Sr. ministro dos negocios 
estrangeiros põe em duvida o nosso direito, que aliás 
é claro e terminante. 

Sr. presidetite, o nobre ministro não púe em duvida 
o nosw direito; ao contrario,elle d;z que o governo tem 
sustentado, como lhe cumpria, a inteliigencia literal do 
art. 6° § 1° da constitui ão. O que clle pede é que se 
lixe o sentido do artigo,· para saber-se os dilferentes ca
sos em que é applicavel a excep,~ão de que trata o moe
mo artigo. O principio alli estabelecido é que o nasci
mento dâ a nacionalidade ; mas Lz ex.cepção a respeito 
do filho do estrangeiro que está ao serviço do se11 paiz. 
Ora, pergunta-se, não está no mesmo caso o filho do via
jante? Se áq,Ielle não se dá a qualidade de cidadão, 
porque não está com animo de fixar-se no paiz, no mes
mo case está este. 

Se a um falta o domicilio, ao outro tambem falta ; a 
residencia de um e outro é momentanea, e não ha da 
parte de qualquer delles o facto positivo de querer per
manecer no paiz. Onde ha a mesma razão ela lei ha a 
mesma disposição. Se o filho do empregado estrangeiro 
é estrange:ro, tambem o tlll10 do viujante parece que de
vêra ser estrangeiro. Comtudo, se elle o é ~egundo o es
pírito da constituição, não o é segundo a letr~. 

Ora, â vista disto nii.o ha raziio para dizer~se que deve 
ser fixado o sentido do artigo, que se devem marcJr as 
suas dillcrentes hypotheses, já debaixo da condição 
de rcsidencia, já debaixo da condição de domicilio? 
O pt·oprio Sr. ma,quez de Olinda 1;econhcceu a defi
cic;n.cia dcst~ artigo quand? na commissão a que foi 
s~tjetto o proJecto do Sr. P1manta 13utno, sobre a na
cwnalidade, p•ópoz varias emendas, que contrarião o 
principio consagrado no mesmo artigo que S. Ex. hoje 
diz que é tão claro:' Nessas emendas, que já aqui forão 
lid.s, estabelece o Sr. marquez de Olinda que o filho do 
estrangeiro durante a minoridade segne a condição que 

nações estrangeiras. Logo que isto se dá, não clevêra vir 
diz~·lo ao corpo legislauvo, expor lhe a causa do mal e o 
J?CIO d.c o re~ediar 1 .se ellc pedisse que se fixa~s~ a iotel
hgencn da le1 no senttdo que os governos estrangeiros que~ 
rom, !1averia justo motivo de ser censurado. l\Ias o qu~ 
l'llc cltz é que se fixe o senti i! o <1.1 lei da m:meira por que· 
<leve. se lo, segundo .os pri~cipios de justiça e de utilidade 
puLhca, porque ass1m,ma1s forte no diretto, melhor po
der~ argumentar contra as pretenções estrangeiras. . 

D1sse o nobre senador que o governo devêra ter fallado 
em nome das convcnitncias publicas, e não dos contlictos. 
M~s, stmhores, :1s conveniencias publicas pedem que não 
ex1stão os cnntlicto5, que não bajão d•·savenças com as 
n:tçOes estrangeiras: cruando, pois, se falla em nome dos 
contl1ctos, falia-se c:m nome das conveni1·ncias publicas. 

O nobre senador disse qu.:: o governo dcvêra armar--se 
de energia e força, e s1·gllir o exemplo dd Rosas, que,. 
St!ndo governador de um pequeno estado, ousou repellir 
as p etençocs da Inglaterra em caso Jdcnlico ao nosso, e. 
t·onsegu!U cEJm a sua firmeza que o governo inglez re
conhecesse o mesmo principio pelo qual pugnamos. 

.S1'. presiJen:e, não duvido que a lnglatl:!rra ,houvesse 
fetto algmm conc('s~ã,l a Uosas, porque nessa epoca tra
tava de contrab:.tbn9ar a in!luencia da Franca e do Brasil 
no Pra:a, e assim !Jzia tudo por contentar" ao dictador. 
Mas, se concc~são houve, foi por excl:'pção, pois qne a 
Inglatel·ra nunca demittiu de si o direito de protecção 
<:osseu; sublitos em qualquer parte do mundo em quo 
lo~scm nascidos ; e do que me recor lo é que os indiví
duos Clll faVOr dOS quaes reclamava forão isentos do Ser" 
vi~o d~ mil.icia, o que indica que, se ~osas obteve 
trtump1101 fOI apparente, rois que na pratiCa . dcsmcn~. 
tia o principio que sustentava n1 . co1respondencia di-:'. 
plomatica. E depois, se esse exemplo era bom, porque. 
o nob· e marquez não o seguiu duraw e o seu minis~-er,io t 
SerápOIVCJrura de agora que datão estas questões ares
peito da mcionalidade e arrecadação de beranç:Js? Em 
seu tempo não houve tantos factos analogos produ
zidos no 1\io-Grande, Pernambuco e Maranhão? Porque 
S. Ex. não se armou eom a constituição cm uma mão e a 
espada na outra e não dirigiu o ~eu ullimutum á França? 
Longe disso, S. Ex. não tint1a es;e enthusia~moguerre!ro 
que hoje acon,elha; entrincheirava todo o sett ardor nas 
negociações diplomaticas e osforçava-se por chegar a um 
aecordo amigavel. Ho.ie quer o emprego da força, quan-. 
do no governo só seguia as regras da prudenciJ! 

Vê-se de tudo isto que o Sr. marquez de Olinda foi 
inf Iiz na escolha das suas accusações contra o nobre 
mini~tro dos n· gocios estrangeiros. O que se collige de 
todo o discurso do nobre senador é que S. Ex. não 
quiz apreciar o seu adversar;o pela sua correspondencia 
ol'ficial, nem pelo seu relatorio, mas desaira lo como 
quer ·que fosse; e para este fim apega-se a uma Olt outra 
phrase isolada, intérpreta· a a seu gosto, cerca-a de 
definições e abstracções para fazer maior impressão, e 
ddxa sobresahir o pensamento de que o Sr. ministro· 
cedeu ás exigencias do estrangeiro ! lla uma deslealdade 
de argumrntação que não era de esperar do nobre 

o pai lhe qnizer dar. Temos, pQis, que o filho do fi·anccz 
nascido no Brasil, que, segundo a constituição, é brasi
leiro, deixa de o ser se o pai fizer decla1·ação cm contra
rio, na conformidude da bculdade que lhe concedem as 
·emendas do nobre marquez. E' por isso que, quando 
S. Ex. se esforçava P?r ,i~stificar-so desta contradicção 
flagrante com a constttmção, eu lhe d1sse do meu logar 
que S. Ex. dava ao pai da criança o direito de revogar a 
constituição. E na verdade 11ão é revo~ar a constituição 
tl~r .o dirtJito de fazer estrangeiro áquelle que nasce bra" 
stletro? 

Se o artigo, pois, era defeituoso na opinião do nob1·e 
m.arquez, ·a ponto de revogar em certos casos a sua 
dtsposição, como é que censura ao Sr. ministro dos 
estrangeiros por dose1ar que se definão as difierentes 
l1ypothese·s ás quaes é elle applicavel? O Sr. marquez 
de Ol.in·da, querendo aggravar a sua censura, diz que 
esta mter.pretação é pedid!l em nome dos conlliGtos, e 
não das .conveniencias public·,s, que com receio dos 
conflictos ccde·se ás exigencias estrangeiras. 

marquez de o·linda ! . . : 
Tenho respondido ao nobre senador por Pernambuco. 
Passarei agora a f~zcr breves observações sobre algu

mas censuras que forão dirigidas ao ministerio. Uma 
ddlas é que o mínisterio se <leixe governar por influen
cias estranhas e que está debaixo da prcs~ão de um 
governo occulto, o qual ~em rcbuço é attribuido aos Srs. 
visconde de ltaborahy c Euzebio. 

Senhores, oito terá acaso o ministerio iotelligencia e 
capacid~de propria para se dirigir? Não tem sido o Sr. 
visconde de Abaeté tantas vezes admirado pela opposição, 
pelo talento e energia superior com que na regencia 
Feijó soube lutar vantajosamente contra todos os seus 
adversarias? Os seus collegas não ~ão conhecidos pela sua 
illusti·ação e habilidade em importantas empregos que 
teemexercido no paiz e fóra tlellc? Por sua parte.o carac· 
ter das pessoas a quem se attl'Íbue a direcção refuta com~ 
pletamente esta insinuação. Nem o Sr. Euzebio, nem o 
SI', Itaborahy, erão capazes de se esconder por detràs 
do outros para ~c subtrahirem á responsabilidad,e. 

Senhores, quem é que disse ~ue por causa dos conllic
t~s s.e faça o que quer o estrangeiro ? O nobre ministro 
nao lez mais do quo cumprir um dever. E' obrigaçãc sua 
velar cm que se não perturbe a boa iotelligencia com as 
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Quem fez passar a lei da repressão do trafico, essa lei 
que conti·ariava tanloJ interesses e encontrava as re
pugnancias de uma gr~ndc p 1rte da população ? Njo foi 
o Sr. EuzeJ)io? Quem fez passar a lei do banco, a eles· 
peito da grande opposição que .tinha? Nfto foi o Sr. 
visconde do ltaborahy 1 Pois, senhores, esses que fizerã0 
passar essas leis, tão contrariadas pelos in terooses e as 
pail'iles da época, póde-se fazer acreditar que qucirão 
descarregar sobre outros a responsabilidade que tantas 
vezes tr·em mostrado que teem a cor:tgem dt~ a assumir ? 

Esta idéa de governo occulto, Sr. }lJ'csid~:nte, não é 
nova. Todos sabem da denuncia que foi uada nas cama
ras francezas contra o governo de Luiz XVni por 
c•msa de uma opinião semelhante. Entre nús não é 
desconhecida a historia da Joanna. E' uma tactica de 
que se servem as opposiçõcs qu.,Bdo, 111 falia ue ju>tos 
motivos de accus.1ção, que1·em des1crcditar seus aclver
sarios. E, para que esta insinuação não fique cm sentido 
nenhum sem resposta, declarurei que pódc ser que o 
ministerio actual tenha .directores; mas esses siio homens 
de capacidAe e talentos, e não mulheres, como succctli~ 
no ministerio p~ss:ído. Todos büo de recOJ da-se que nessa 
época os desp<Jchos dos empr<'gos es-!avão a mercê de 
mulheres! 

0 SR. SOUZA FRANCO dá um aparte. 
O SR. :BARÃO DE QUARAllllU :-Portanto, senhores, 

não era o ministerio das saias o mais competente paru 
despertar a imaginação publica sobre a cxistencia de 
governos occuHos, que não existem. 

Uma outra accusação foi feita ao ministerio, e é que 
elle fugia das di:cus~ões. 

Senhores, os factos provão o contrario rlcsta argui
ção. O Sr. ministro de _estrangeiros t~m occupado a at 
tenção da casa por mmtas vezes. Ass1m til.mbem o fez o 
Sr. ministro do impeno. O Sr. ministro da justiça deu as 
explicações que se lhe pedirão e rlesamparou a discus
são quando ella foi trazida para o carnpo das persona 
l'iclades. 

O senado deve-se lembrar dessas tras horas aziagas em 
que o nobre barão de Muritiba e;;teve debaixo da lingpa 
do Sr. senador pelo Rio-Grande do Norte; nesse discu1'so 

não ha uma só palavra qne não seja um insulto, um 
doesto, uma invectiva, contra o nobre ministro ou seus 
amigos, ou contra o mini~terio de que faz parte. 

O S1·. senaJor não fulla que não empregue osfandangos, 
as pechinchas, lama, C01'1'Upção, picato e outras oxp•es
sões que são mais propdJS da ve1 ba d.dimpeza da ciua
de do que desta c~sa. 

Ora, Eenhol'es, quando a discussão chPga a este ponto, 
é de admirar que o ministerio não quizesse enlamcar
~e? E' de admirar que elle 1 ccuasse? 

Sr. presidente, permitta V. Ex. que ou conclua dando 
os pezames aos Srs. Souza Franco c marquez ll~ Olinda 
1)01" não-terem ainda podido denibar o ministcrio actual. 

propaga por !oda_s ns partes ,da soc_i~~lade,. Set~llot·es, esse 
cl,·sres.pello J~. nu o chega, so ao mumteno, sobe tan1bem 
a rcg1ões ma1s altas. Lea-se o Charival'i, e ver-sc-ha 
como ahi é.tr(Jta~a a, pcss~a do impor<.~ dor.! E esse. artigo 
d:zem que e escnpto deJJz,Jxo das intluencias do parente 
ele um se1ndor que está na opposição ; e isto é Ut! crer 
porque os factos nntes de publicados são contados po;. 
essa ressoa a quem me refiro. . 

No entanto a oppos:ção, que é t5o ciosa de sua reputa~ 
ção, que é tào susceptível S?bre o juizo que a seu respei
to a llTI.prcn~a exr.ru_nc,, ~:nda 11Ü? achou uma ['alavra 
pa1a est1gmattsar as mlamJas escnptas po1· e:se jornal 
con tt·a a per,;on:1gem a quem já Jiz allusão! . 

Quundo, senhores, as cousas mais sagradas são assüu 
profamdas, a ~n_1rchia não estú longe. ·. . . 

Senhores, ser1a uma calarnidadl! a demissão .do mi-
ni~terio IHU circumstancias actuaes. Se elle cedesse a 
pr<'ssão com que o cercão, se celles•e aos gritos do 
m_tt'!'ess~ e não_ da razão, dentro cm pouco não haveria 
mt~llsleno _scnao. o. qu~ as. ag~ta~ões _da p_ra·;a publica 
qmzessem, os tnllliSLenos hcanão á dtspostção das fac. 
ções. . 

O ministerio, conservando se acf ualmente nopodêr, J~z 
um grande serviço. A sua demissão serviria de acoroçoar 
o principio anarchico de que não ~ão as maiorias das ca
maras nem a coróa que rlecidem da sua cx.istencia, mas 
sim influencias estranhas, mas sim certos interesses parti
culares capeados co:n o nome de opinião publica. 

Pode ser, senhore;, que apczar de tudo a opposição 
triumphe, que as suas cabalas, as suas agitações, os seus 
inmllo~, derribem ,o ministerio; mas eu receio .muito qúe 
no meiO elo seu tnumpho nuo fique a oppostção, como 
Mar~o, sentacl_? conte.mpl:mdo as ruínas d~ Cathargo. São 
glona~ que nao deseJO para o.s meus amtgos, s5.o glorias 
que nao quero para o meu patz. . 

Reflicta, pois, o nobre senador pelo Pará sobre a dire_c
ção que da á opposição, a cuja testa está, e sobre as 
conseqmmcias da m~xima do seu collega ex-presidente 
do ~on~elh~ de que convem tesistir ao rei para mt.Ihor 
serVlr ao ret. 

O Sn. Souu FnANCo:- E' uma rev~lação. 
0 SR. VASCONCELLOS: .__ Sr. pmidente, o discurso 

que acaba de ser p1oferido pelo Sr. senador pela pro
vinci:l. do Rio· Grande do Sul exige resposta; e, não po • 
dendo ella ser dada por nenhum de meus collegas que 
tizerão parte do g:,binete de 4 de rnaio, porque teem 
esgotado as vezes que o regiment@ lhes permitte fallar, 
consinta V. Ex. que eu não deixGJ correr sem reparo algu
mas das proposições que o senado, sem duvida com sor-
preza, ac:tba de ou vi1·. . . 

O nobre senador pela província do Rio-Grande do Sul 
occupou-se cm primeiro togar de demonstrar os .incon
venientes do tratadJ de 4 de setembro de 1857, celebrado 
entre o imperio c a Republica Oriental do Uruguay, sobre 
a isençã<:> dt s direitos no gado exportado da fronteira da 
mesma repuhlica para a província do Rio Grande. . 

Quanto maiores são os in 'ultos que se lhe dirigem, 
quanto ma.io1·es são as contrariecl~dcs que se lhe oppoem, 
mais {)resce a sua resignação c o dCSI'JO de servir o paiz 
nas conjuncturas dif!iccis cm que se acha, e nas q uaes 
não se achou jámais ministerio algum. 

O Sr. Souza Franco de v c estar convencido de que o 
ministerio não cahe senão debaixo das conJi<;õcs do 
soverno constitucional quarido lhe fultar, ou a maioria d:ts 
camaras ou a confian,~a da coróa; que clle não cabe nom 
com caretas nem com os esconjuros de alguns feiticezro.~. 
Debalde S. Ex. diz que o ministerio esta morto, que loJa 
a opinião elo paiz está contra ('lle. 

Não me proponho agora responder nesta parte ao dis
curso de S. Ex. Direi no entretanto, perpassando, que as 
bases deste tratado tinhão sido olferccidas pelo ministro 
oriental e aceitas pelo gabinete anterior ao de 4 de maio, 
occupando então a pasta da reparti<;ão dos negocios es
trangeiros o nobre ministro que actualmente se acha na 
mesma repartição. · 

Senhores, mu1tas vezes a opinião puJJ!ica se desvaira; 
muitas vezes é a CX['re~são, não da vercLd,·, mas de cer
tos interesses. Vimos isto por ocrasiüo cl..t questão do 
trafico; então se clizi.1 quo a lo i contt'<triava os interesses 
do paiz e qt~o a opinião .publica lhe era adversa. No 
entanto a let pas~·ou, c h~;c todos a npplundcm c conhe
cem as suas con vcniencias e os perigos de que nos 
livrou. 

Eu creio, senhores, que a opposição não tem reflcc· 
tido sobre as conscqucncias de scn proccd tmcnto, S"lb: c 
essa <tgitaç't1o qnc pt'O\"oca, sobre esse desrespeito que 

Occorre mais que ouu·os nobres senadores que tiváão 
influencia immediata na confecção desse tratado e que me 
o11vem podem e devem melhor do que cu defende-lo~ 

Observarei sómente que o nob1·e senador, que1·endo 
aggredir o referido tratado de 1857, oppoz não obst.:J:!Le 
considerações que lhe são absolutamente favoravcis. 

0 SR. VISCONDE DE URUGUAV:- Estou no mesmo 
caso dos nobres cx-collegas de V. Ex. Ja esgotei as minhas 
vezes de fali ar. 

O SR. SouzA FRANCO. - Temos aiuJa o ministerio da 
guerra c da marinha. 

0 Sn. VASCONCELLOS (ao SI'. visconde de Umguay):-
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}1or isso digo CU que não a mim, mas a Olltros, incumbe 
0 trabalho de dtl'l'nder esse tratado. 

No empenho de manil~star sua adhcsão ao ministerio, 
disse em segundo Jogar o noLre senador a quem tenho a 
honra de rcf~rir-•ne que o nosso honrado collega o Sr. 
marqut·z de OFnda náo era infallivel ; que, posto o rcs. 
peitassc, todavia não levava o culto de sua veneração ao 
JlODto da idolatria, como fizera o nobre senador pelo 
Pará. 

Ninguem nega, Sr. prcsidcnlo, que os actuacs minis· 
tros sejão muito illustrados ; ningucm nc"'a que o nobre 
presidente do conselho de mimstros tenha"uma cap·acidade 
demonstrada cm muitns e diiJerentes occasiões ; se tem: 
tomado al~u.m corpo, al~um vulto, esse boato de que os 
actuaes mmiStl'os teem drrectores, foi o nobre presidente 
do conselho mesmo quem declarou no seu ado que· tinha 
e que aceitava esses dircc:ores. . ·. . 

Aec1 esecntou que o nobre marquez fô1 a ingrato, ar~pt
meotlll'a com dt'sh·aldaàe, quando se dirigira ao nobre mi-
nistro> dos negocias estrangeiros. . 

Eu, Sr. presirlente, a.respeito t:lo a.ctualminlsterio penso 
ele um modo que estou convenc1do ser o verdJàeiro 
para aprecia-lo i vou dize-lo, bem crue não entro a gosto 
nestas qu<·sWes; o me11 ~entimeoLO é que o nobre vis
c.onde de ALa; te ~ão quc1ra tomar. nas camaras a M
SIÇ 'o que lhe c ass1gnalada por seus reconhecidos talen~ 
tos, lmes c longos serviços ; sinto que o nobre visconde 
como qu·~ se ac:,nh~, COLilO que se encolha; e cu pediria 
a S .. Ex. que assum1ssc o post.o elevado que occupa no 
gnbmete, que se puzcssc á !rente dos nt·gocios que fi
zesse o papel <le u•n vcrdJdciro presidente de cdnselho 
dirigisse a politicJ. · ' 

Sr·. presidente, ningucm teve de certo a temeraril pre
tenção de querer dar por infallivel a neuhum mortal neste 
mundó, por mais •;a;;ta que seja sua intelligencia, por 
mu:s t~ulto que seja seu espirito; e V. Ex., que temacom
p:•nhado e~t~ di~euss:í?, ter!t obs~r~atio que os orad?r.es 
que EC relenrão ao d1scurso proferido pdo nobremmts
tro dos ncgocios c~trangciros fizerão apenas algum rep3ro 
na maneira aspera por que no seu primeiro discurso ('JUC 
não foi ainda publicado) S. E'K. se enunciou, respondendo 
a al~um~s proposições do Sr. ex presiJente do conselho. 
l)rocurar explicar o pensamento 'de um oraddr, fazer com 
que su·,s palavras seJão entendidas n • smtido em que elle 
as proferiu, é um direito que não póde ser negado; e res
tabelecer a v c rd:tde dos L c tos mal apreciados não é querer 
tornar e~ se orador· infallivel, não é votar-lhe c11lto de ido
latr'i:t. Mas qual é a proposilião em que o nobre senador 
bu~c.l apoiar-se para concluir que o noLre ministro dos 
negocies estrangcir.•s l'ôra deslealmente tratado na discus
são ? Não disse o noure senador pela poovinciJ. do Rio
Grande do Sul que o Sr. marquez de O inda entendia que 
não podião ser encaminhadas as negociações com o gover
no fri:lncez de outro modo por que o fizera o nobre mi
nistro? . 

.Não acCl'e::centou S. Ex. que o Sr. ministro dos nego 
cios estrangeiros t·s :iver..t de accordo com o seu aateccs. 
sor, sriffentando as mesmas doutrinas, os mesmos prin
cip10s, das notas diplomaticas a que se referiu? Sem du 
vida; e V. Ex. ouservará qur, se o Sr. marquez de Olinda 
entenrleu de modo diverst) algumas expressões do rela
torio, nãl) foi com a intenção que se lhe attribuc de querer 
torcer palavras, do torturar phra~es, para triumphar do 
noure ministro dos negocias e.trangeiros, a quem pelo 
contrario ofrereccu occasião Jc se explicar de modo a não 
deixar duvidoso o nosso direito. 

Eu disst', quando 1allci a primeira vez neste orçamento, 
que sentia ter de fazer obse1 vações que podessem ser 
consirlcradas como Ol)posição ao nobre ministro, e recor
dei os serviços importJntes que S. Ex.. prestou á adminis 
tra•;ão de fr, de maw. Não pôde cqntrariar este sentimento 
o discur~o do Sr. marquez de O:inda, que de certo não 
teYc cm vista dt!sconhecer a importancia dos servi~os 
prestados por S. Ex. nas differentes commissões em que 
foi empregado pelo minis:erio de 4 de maio. Nem fazer 
observações no sentido das de alguns dos 0r.1dores desta 
casa é prova de ingt·atid lo a s :rviços que podcsse ter 
pl'Cst..do o nobre .. ministro doJS negocias estrangeiros, por
que S. Ex. póde estlr hoje cm divergencia em :dguns 
p:mtos, Clnão quererá que a nossa gratid:.ío chegue ao 
gráo de collocar-nos em contr.1dic~iío em questões graves, 
em que a dissidencia póde dcmomtrur-se ou justificar-se, 
não só pelo rigor do raciocínio, como tambem por novas 
OCCitrrel'lcias que se deem no paiz. 

S~nhoros, para que trazer ao senar~or estas questões? 

0 SR. S:>Uz.\. F HNCO: - Apoirtch 
0 SR. SILVEIRA DA UoTTA: - E é; não póde COn· 

testar ; isso é declamação. 
O Sn. VASCONCELLOS:-Estou certo que se S. Ex 

assim procedesse, as cous1s marcharião me lho~. • 
0 SR. SouZA. FRANCO : - Apoi1do .. 
O Sn. ·VASCONCilLLOS:- V. Ex. vê, portanto, ·qual é 

o conceito em que tenho o nobre presidente do conselho. 
Observei com despra~er, por exemplo, que na questão 

que se declarou de gabmete, a questão bancaria, S. Ex. 
não tom·Js'e na cama.ra dos deputados a aLtitude que lhe 
compete, pedindo a palavra, esclarecendo o debate e di~ 
rigin•Jo a c:tmara ; isto é o que muito depl~ro •. Lamento 
tamuem, senhores, que o nobre pre~i lente do conselho d~ 
ministros, devendo tomar ou a pasta da fazeuua, ou a 
pasta do imperio, uma a mais importante pelas questões 
t.la actuali·lade, e a outra pelos immensos e importantes 
trabalhos que correm por aquella repartição, fosse occu
par a pasta da repartição da marinha. Eis aqui, Sr. presi
de';nte, o que sempre estranhei na org:misação do actual 
ministcrio. Dirija S. Ex. c não pareça ser dirigido, que 
cessaráõ as minhas apprehensões. . 

Vê, portanto, V. Ex. que faço justiça ao nobre presi
t.lente do conselho, e peço ~ S. Ex. que tome estas pala
vras como as de quem deoep que S. Ex. faça ao paiz os 
beneficios que elle deve esperar de suas luzes. 

Sr. presidente, falland.o a este respeito, o nobre senador 
pelo Rio-Grande do Sul disse que, se porventura o actual 
minister i o tinha directores, erão esses directores muito 
babei~, e citou os nomes dos Srs. Euzebio de Queir.oz e 
visconde de Itaborahy; que, se era influído por alguem, 
era ao menos por homens, não o era por saias, como o 
toi o ministcrio passado. · 

Sr. presidente, deplvro muito a situação da minha.terra, 
que teve um Illin~sterio governado por saias e apoiado 
pelo nobrG barão de Quarahim, senador pela provincia do 
Rio· Grande elo Sul. · 

0 Sl.l.. Souz.\ FRANCO :-Apoiado. · 
0 SR. BARÃO DE QUARAHUI;- Apoiei·o cm algumas 

cousas. 
0 SR. VASCONCELLOS : -Sr. presidente, não posso 

deixar de repellir como membro <lesse gabinete esta insi
nuação; não posso, porque reconheço a dignidade do 
caracter dos meus collogas que fizcrão parte do ministe-· 
rio de/~ do maio. · 

Se fossem ing1·atos o Sr. marqtwz de Olmda e seus ex-col
!egas., ~ão poderi~o alguns dellcs, olhando para o passado, 
mqtum se reccborão nesta. Clsa c na outra testemunhos 
de gratidão da parte de r~ss laS de quem ellcs tinhão aliás 
algum direito a cepe1a-los ? ... 

S·l'. presidente, V. Ex. ouviu o nobre senadJr que aca
b~u. de falia r csforçar·-se por, demonstrar q11e osactuacs 
mtmstros não ca;ecem de directores, que elles teem a 
suflidcnte capacidade para didgir os negocios publicas, e 
que, portanto, esse governo occulto ou detrás da cort na, que 
sé queria agora d:n· como cx.i~tente1 era um invento da
qucllcs que dosej.~o ver substituilos por outros mernbi'OS 
os da actual administração. 

Nilo preds::~ j ustifku· c sE e mini~tcrio neste ponto. Sinto 
p1·of'undamente que o senado OllVIsse est~s expressões; o 
que ollas partisse.n do nobre scnat!or pelo Rio-GranJ.e do 
S11l. E, j!t que S. Ex. tocou nes·e assumpto, cabe-lhe de
senvol ve1' a sua proposiç:io, 1u1o deixa-la reduzida a ter
mos ambíguos. Pela minha parte o exijo. 

Nunca me deixei arr:lstar, Deus louvado, por influon,. 
c ias estranh:~s i se a não ter directores attribue ·Se a quéda 
do gabinete de .t c.lo maio, estou contente com a minh;t 
sorte, estou ao menos tr:mquillo.... . 
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O SR. BARÃO DE QuARABUI da um aparte. 
O Sn. VAscoNCELLos: -1\leus honra·los collegas, como 

eu, teem sentimentos nobres igualmente; não tet!ID de 
monstrado o contrario ms mais elevadas posições que 
teem occupad<,, e podem aprr·cia-lo alguns honrados mem
bros desta casa, que nunca se queh.árão do governo ,las 
saias, lazcnJo pa1 te com elles de gabinetes que prestárão 
.serviços valiosos ao paiz. 

Não sei, Sr. p't·esidr!nte, se a resposta ao nobre semdor 
flcará completa, porque eu não quero demorar-me nestes 
debates. (Apoiados.) 

UM SR. SENADOR: - Faz bem; 
O Sn. VASCONCELLOS: - Respeitemo-nos reciproca. 

mente; não compromettamos a dignidade c a gravidade de 
nosoos debates. 

O Sn. DARÃO DE 0UARAHI!\I . - Eu não faço senão res
ponder em represalia. 

O Sn. YASCONCELLOS : -Sr. presidente, o nobre sena
dor diz que não faz mais do que responder em represali::t. 
Quem proferiu jámais no senado uma ·proposição seme
lhante á do nobr~ senador pelo Rio-Grande do Sul? 

0 SR, llAR.ÃO DE QUAR.A.HI!\1 da um aparte . 
O SR. V AsceNCELLes : -Quem füllou em governo oe-

culto '? · · · 

O SR. SILVEIRA DA }IO'ITA:- Tem-se f.:.lla.Jo. 

O SR. FERRAZ: -E as biogt·aphias do Constitucional ? 
0 SR. VASCONCELLOS :-.... V. Ex. vê qnc, rrocedendo 

deste modo, faço justiça aos meus adversurtos,awda áquel
les de quem posso profundamente divergir ; mas pr·ocla
mar neste recinto depois de tt!r-se fallad,, que um Cliari. 
vari, um pel'iodic) que ataca a personagl!m da ordetn a 
que se rel'eriu o nobre senador é escri1•>to pela opposição? 

O Sn.. DARÃO DE QU,\.RAnm:-Não ha duvida alguma 
O SR. VASCONCELLOS: -E insiste o nol>:e senador cm' 

aparte que uão ha duvida alguma? Sr. pr·esidente, eu 
dt3ixo ao juizo do senado apreciar o sang,te-frio com que 
o nobre senador me contraria neste aparte; clle prova a 
prevençãe de S E:<. c de um modo inconle.stavel contra 
os membros da opposi~ão. 

Sr. presidente, ~e eu quilesse averiguar este ponto, se 
eu não tivesse para. mim como evidente que é esta uma 
das accusa~ões a mais injusta, a mais insustcntavel, iria sa~. 
ber em que officina se publica e.te P''l';odico,o acharia que 
é na antiga typngraphia do Viario do Rio, que coo~bateu 
constantemente o ministeril3 ·de <\. de maio, que fez op
posição depois da retirada deste ministcrio ás id~as e ás. 
pes~oas de s. u' membros; que é na typographia do Diario,,: 
apo1adJ1 ·não pelos membros da oppo1'ição, mas por mui-. 
tos senhores hoje alliado~ do ministerio; que é por esses 
senhores que essa typographia se alimentcJU; mas 11ão 
quero de modo algum allribuir os escriptGs novamente 
ahi publicüdos a esses honrados scnh Jres. . . 

O SR. YASCONCELLOS :-Tem- se fal!ado em directores; O SR. DARÃO DE QUARAfil!\1: -A juiza-se do escripto 
é não disse eu quefoi o proprio Sr. presidente do conse pelo que diz, e não }lCia typographia V. Ex disse que não 
ho que confesso a que tinha directores 1 conhecia o jornal c sabe qual a typographia em que elle se 

. ~~~1 
O .SR. SILVEm.A. DA MorrA: -Isso é traducção de 

Y. Ex.. o. Sn.. VA~COXCELL?S :-Porquç me· disserã.o agora. 
. Reptto que amda não h semelhante JOrnal, nem vt taes ca-

0 SR. llAR.iO DE QuA.RAHI!\I dá um aparte. ricaturas; e parece-me que tenho Iucrado mais que o nobre 
O SR. V ,ASCONCELLOS : -Não sei se foi em sentido · sen:tdor. O nobre senador pelo Rto-Grande do ~ul entende 

ironico: se houve ironia, agradeção ao Sr. presid~nte do que al;{uns membros da opposi~ão estão ancios.os t>(·la 
conselho os que se dizem dircct·Jres. q~éda d~ mioist_er!o e dá-lhes os p(•zmnes, por. iss.o ·que o 

(Ha um upa r te.) mtntsterro contwua. 
Senhores, o que digo a amigos meus particul~res dÍ~ 

O SR. SILVEI R.A. DA MOITA:- Eu creio que o S;r. go-o aqui; não sinto embaraço de o declarar ria tribuna, 
presidente do conselho não disse tal cousa. não tenho mudado ainda de conceito. Entend0 que o mi-

O Sn.. V As :oxcELLOS: -Sr. presidente, para se provar nisterio actual deve permanecer no posto que occupa, 
qu? os nie!lJ~ros. da opposição desejão ardentemente a que deve realizar no poder as idéas que enunciou quando 
q,ueda do mm1sterw, que a promovem por todos os meios, os seus membros faziáo opposição ao ministerio passado ; 
cttou-se o Cha1'iuari Brasileiro, em que se diz que uma alta não sei quaes essas idéas sejão, r•, segundo o nobre. presi· 
})ersonagem é maltratada. Confesso a V. EK. que ainda dente do conselho, não póde avaliar-se ainda sua politica, 
não li tal pel'iodico. porque S. Ex. não tem traduzi 'o por act·'~ as suas vistas ! 

O SR DARio DE QUARAliilii: _Anda atr<Jsado. administrativas: eu desejo, portanto, que o miniSl(:rio · ' 
actual dun·, e dure 7, 1.4 ou 20 annos. . 

0 Sa. VASCONCELL~S;- Póde ser, e nem tenho gosto 0 SR. BARÃO ·DE QUARABUI: _Nem tanto. 
de entrete~·me nestas letturas, sou pouco curioso; e como, 
s~n~ores, Imputar al!l~ membros da epposição esse pe- O Sn. VA SCONCELLOS: -Parece que cont~ario ni'sto at~ 
1:10d1Co? Segundo me informarão no momento em que os sentimentos do Sr. barão de Qual'ahim; mas V. Ex .. 
iall~va a Sr .. senador pelo Rio Grande do Sal, pessoas as permittirâ que eu continue a pensar do mesmo modo. Eu 
ma1s respeita reis de um e outl'o lado politico não são por f!li~se que as medidas ministcriacs não erão conhecidas 
clle maltratadas? nas cam:1ras legislativas. 

O SR. DARÃO DE QuARAHilll: -Não, não. V. Ex. vê que não temos discutido nesta casa senão 

O S os orçamentos; na outra lá esta o famoso projecto· 
R. SOUZA FRANCO: -0 mais maltl'atado sou eu. que restringe o credito dó papel moeda. St! esta medida, 

UJII SR. SENADOR : - E' verdade. 9ue tem encont1 a l!l opposição como ainda não teve pro-
( lia outl'OS apa1'tes.) Jecto algum, oppost~üo que tanto se dá dentto das ca

marus como se desenvolve fóra dellas; se este pt·ojecto 
O SR. VASCONCELLOS:- Pcrdôem n1e. Tenbão a bon- for convertido e111 lei, nüo posso comprchender o alcance 

dade de ouvit·; dize 1n-me que o Sr. Souza Franco é h o r- dos bcnclldos d 1 politica annunciad 1 pelo Sr. visconde 
rivelmente descripto no ultimo numero desse {leriodico. de Abaeté. Se continuarem as leis de compressão que os 
Será o Sr. Souza Franco quem se manda inJuriar nos collegas do actual Sr. ministro de estr:mgeiros promel'ê
jornaes 1 rão re.vogar Jogo que su.bisscm ao pod~r, não verei sen~o 

O SR. BARÃO DE QuA.RAHI!\1 :--Eu ainda o não vi em a contmuação de um regtmen que cons1dero fatal ao parz; 
caricatura. · se tecm parte cm algumas medidas propostas no senado 

UM su. SENADOR:_ Já teve essa honra. (como é para acred.tar-se) os minis:ros da coróa, obser
vo que se nos quer reduzir até ao silencio nesta casa, 

O Sll. V .ASCONCELLOS : -Para que o nobre senador e&tabelecendo rtJstricçOes regimentacs, de fórma que o 
quer dará O[>posição a paternidaàe desses escriptos? senado, se as adoptar, cm meu fraco juizo perderá muito 

l"ião era mais Iogico que o nobre senador procedesse no conceito pul>hco; e do dcscredito do senudo, corpo 
como cu, que digo :- nem o ministerio, nem os seus ami- conservad0r, provirá a rui na do systema rept·escuta· 
gos c menos a opposiçao teem parte em tul periodico ?... tivo. · 
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' SESSIO E~f 25 DE JULHO. 
i • ·-~1 J! O Sll. DARÃO DR QUAR.\UUI d:í. um aparte, dvia pdosso não est:>.r inteirado dos det;1lhcs c J9:expediente 

ii) O Sn. V J\SCOl'iCF.Lt.OS :-Se e>tls e onlras medidas são as c ca. a uma das out•·as repartições; o creio mesmo que 
... qu~· ~e incu!cáo co~o P!'Op~·ias par~ qr~Hll' a pr<conisadu e~s~ cons~lta do c~n~~,h~ de estado foi. resol-vida já nos 
, . pol1t~c~ ~e moderaçao e JU>t,ça, o pa1z ll'a de precipício em u!tuno~ dtas ~o. mm1ster10 de .t. de maio;" e me parece 

preClplCIO. Alguns honrac!os membros entendiã.o que o que o nobre lmmstro lhe lez consideraveis alteraç<íe~, por
:minísterio de 4 de maio deveria demorar-se no poder que nilo me consta, por exemplo, que por ella se creasse 
para realizar seus projectes; faço iguaes votos pela clura- o logar ~e consultor, nem o meu colle"a ex-ministro d6 
ção do actual ministerio. Não faço opp0si\ão systcmatica estrnngwos cm tempo algum disso nos

0
fallou. 

ao mioisterio; pretendo discutir as medidas que elle bou- O Sa. PAnArmos dá um aparte. 
ver de apresentpr ás camaras, e ?D;tendo que nisto presto 0 wlevant,o serv1ço aos Sr~. muustros e ao paiz. Por Sn. VAscoNCELLOS :-Esta alteração, quando outras 
muito acanlu1das q~e possão ser as observações oppos- ~e. não de~ sem, prova que, a de..:Jsão do nobre ministro n~o 
tas aos grand.t;.s plOJCCL~s de SS. EExs., c!la.s darão pelo lot tomada sol> as mesmas bases. 
menos occas,ao a expllcarem-se os Srs. mm1stros; e da Eu ~isse, Sr. presidente, que o nobre.ministro de cs
exr.bnaç~o dessas medidas rcsul~ará gloria para o minis- ~rangetrús .crcára o Jogar de consultor e llle dera maior 
t. r1o se furem realmente atten~hdos os i1,teresses pub!i- n~portancta Jo que tem um consdbeiro de estada. S. Ex. 
cos, ·e no caso contrario, como vai acontecendo, a opinião na o se dtgnou responder a esta partiJ do meu discurso· e 
lhe fará just1ça, e não poderá o ministerio queixar-se da para que V. Ex. não p~nse que exagero, vou ler o regu~ 
opposiçã.n,, que l!.e apontou o precipício em que elle quiz · lamento na p.1rte relauva a este funccionario. · 
a s1 propt•to despenhar-se. • Art. 1 O. O consultor é destinado a auxiliar o ministro 

Sr. presidente, V .• Ex.. observou que em uma das sessões con: ~eu exame e parecer em todos os neaocios em que Jór OUVlUO. tl 
passadas procure1 tratar cm hora já muito adiantada 
d.tJ algumas9uestões. Eu d:sje que me er.t impossível nas « Art.. H. Ao consultor incumbe dar parecer: !o sebre 
CJrc:um~tíinClas eu1 que me achava de dest:nvolvc-las a negocl~Ção de gualque1· ajuste internacional j 2•; sobre 
então. · os ~ctos 1nte~nac1~na7s que forem submettidos â appro-

0 Sr. ministro de estrangeiros fez a honra de responder vaçao ~11 ratlficaçao lmperiil; so, sobre a intelli"encia e 
na se.ssão de saLhado. a .r arte das observações que íiz a CJ(.ecuçao dos tra_Lados, c~nvençõ.es, acctlrtlos, decYara~ões 
respeitO da sua secreta na, c deixou sem 1cspo>ta outras e. qu~esquer obnga~aes mtcrnac1enaes; 4°, sobre indem
de q~e p~r es~a me~ma occasi~o ligeiramente m~ occupei. msaç_oes; 50 ' ~abre contestações de direito internacionàl 

~prove1tare1, .· po1s, a occas1ão que este acc1dente me pubhco ou pmado i 6o, sobre propostas Je,islativas e re
efier1.1ce para responder ao honrado Sr. ministro, e então g~l~we~tos que se t~nhão de apresentar ou

0 

expedir pelo 
me c1plicarei melhor. Sr. presidente, v . .Ex. e 0 eenadg namstello ~os negec10s estrangeiros. • · 
sabem que a lei que autorisou a reforma das secretarias • ~as, dlr-me-ha o nobre ministro, o art •. iO é •~ regra, o 
é de 10 de setemt;ro de iSM. Diz essa lei no seu art. {o: pre;elto geral i 0 art. U é~ sua explicação. » Responderei, 
" O governo fica alltorisat.lo para rtformar as secretarias porem, a S. Ex. que se aes1m é então era desnecessario est.e 
de estado dos negocios da .iustiça, imperio e eslraogeiros, ulti~o [lrt'igo,, porque já c~tava estabelecido que o consU.l;. 
fazendo. as nccesmias modilicações nos respectivos rea11_ tor f?s~e ouvtdo em todas as matcriaP, a jmzo e ordem 
l~ment~s, e rodcndo pôr logo em execução a reforma que ~O mlDIS~ro •. 0 que confirma a crença de que é obrigato•. 
f1z~r, ·~ qua submetterá dtJpois á approvação do poder na a audlencta do consultor é a n1aneira por que o mesmo . 
legtslattvo. • regulamento s~ exprime a respeito dos empregados, ,por 

~xcmpto : ~~ (~lrector geral, que é o chefe da secreta~ ia, 
Aut~risou-se por esta lei que fica citatla toxtualmente 1nC)lJ1be dmgtr, promover e ôistriuuir touos os trabalhos. 

a modlficaçào dos regulamentos das secretarias, poden- Pergunto; o director geral para o cumprime1\tO de seus 
do·s3 pôr logo. em execuç~o a refonna que se Jizesse, a deveres deve esperar 01dem do Sr. mimstro? Não • pro
<)ttat depenlcna de u!lenor approvação do poder legis- cede em virtude do regulamento ; as:im tutnbem J con
lat.~o. .su\tor tem, deve ser necessariamente ouvido nos casos do 

Agora V. Ex. queira atteoder ao art. 2o : • Fie:~. clo 
mesmo modo autorisado o governo a reformar as secre
tarias de polícia da côrte, marcando ordenadas fixos aos 
empregados ddlas e alterando a tabella dos vencimentos 
com~ mais cont•eníentefôr, passando estes a fazer parte da 
recetta geral. • Os nobres ~nínistros, como para attenuarem 
o excesso da dcspeza. de suas secretarias, excesso gue 
orça a somma supel'ior a 700:000~, dizem : "' Nós fize
mos no ent1 e tanto uma grande economia, porque os 
emo!umentos se considerão hoje receita dc:> estado· 
c, assim, qualq~cr excesso que possa haver é compensad~ 
por este henefic1o que fizemos ao thesouro.• Ora,SS. EExs; 
entretanto permittirltõ que e11lhes diga que não estavão 
pal'a isso autorisados. A lei só quiz que se recolhessem 
a~ .thosou1·o os emolumentos das secretarias de policia, e 
nt;o os das secretarias de estado : o silencio d.1 mesm" 
le~ no al't. 1o e a declaração expressa no segundo demons
tmo esta proposição. E', pois, insustensavel ainda por esta 
p~rl~ a reforma. As tnbellas elevárão em alguns casos os 
âu et.tos que se pa"avã.o nas secretarias, e dizem me até que 
os ?1plomas dos 3elegados e subdelegados for ii o onerados 
d~ 1mpos tos ! ! 

S. Ex. nos disse que a reforma da secretaria de estran· 
geiros fóra modelada segunào os apontamentos ou as regras 
que es.tabelecéra o ministerio passado. Pelo que respeita á 
repart19ão da justiça, eu contesto ao nobre ministro a s11a 
p:opos.tçilo; quanto á parte relativa ao mini~terio de es-
11 ange1ros, S. Ex. declarou ao senado que se seguiu a con
sulta do conselho de estado, e que nessa consulta estavão 
marcados os ordenados e gratificações gue S. Ex. ado· 
Pl?U para a sua secretaria. O nobre ministro de estran
gen·os sabe que, posto fizllsse:parte desse ministerio, toda-

a;t. H já ref~ridos :de ~u?s uma, ou o a1·t H ri:lo é pre~ 
ctsc:>, ou então o nobre mun~t• o hil. de em .sua observinéia 
consídet·ar mais o consultor do que o consdheir.o d~ 
estaao. · 

S. Ex. disse-me que não procedia a censura que eu fi:.. 
zera da DOC?J~açlio do po1 te iro da sua secretaria . para 
segunüo ofiJCml, por isso. que esse empregado era um
homem muito habil, tinha t'ido porteiro ai!. casa e esta\·a. 
muito inteirud'J das necessid..~des ma :eriaes da rcparti~ão. 

Senhores, cu nüt> estranharia que o nobre minis.trQ 
C?I.Jservasse este individuo, visto que lhe conhece ha
bJhtações no Jogar de porteiro; mas nomea-lo segund~ 
olliciaJ, e além disso t<tmbem porteiro, ao passo que crêtl 
um outro empregado com esse mesmo nomt>, é a irre"'u
laritlade que continuo a estranhar. . 

0 
.. 

E' empregado muito lutbil para cscripturaçüo, diz o 
nobre ministro; mas, desde q11e elle é o unicocapaz .de 
ser porteiro, quando fôr promovido a primeiro official ou 
a director geral serà taml>em o porteiro d.1 repartição, 
porque se não deverá pl'ivar a secretaria de um indivi
duo tão idoneo como este para porteiro? 

0 Sn. PARANHOS dl1 um aparte. 
0 SR. VASCONCELLOS :-Aqui está um arti&O espa

cial para o caso. (Lê.) · 
Demais,, se é este segundo official arcbivista o porteiro 

da repartição, para que creou S. Ex. este emprego e o pro
veu em outro individuo, que entretanto não é o .porteiro 
da ~ccretaria 1 Eu estranho que se fizesse de prop?sito um. 
art1go para conset·var morando na c3sa em que Já residia 
esse emprejlado :. i~to é. digno de censura e prova até que 
ponto o noore nnDI~tro condescendeu. 

36 
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Sr. prcsidentt>, V. Ex. obscr"ou que cu n.'ío ~omei a O governo. impcri~l contestou a in:elligeJJcia que o go-
l)~l:tvra para trrtt~r· tlG>ses nssu~ptos i eu n:1o querw me.\- verno d1 republica dava ao tratado de 1:Z de outubro Jo 
mo dizer mais cousa alguma sobre o orç;Jmento do mi- 181.11, e cqntestou com os fundr,mentos que expuz hu·"a
nistcrio d~: e~trangeiros, porq~e D[\0. queria que se impu mente no meu rclatorio de 18~7. O favor do lratí.ldo <let>12 
t:me ao oraJ(•r qu·~ a~ora falia a wteneão de demor11r de out11bro de I 851 ao xnrque oriental importado pela 
esta discussão. 1\las eu não podia deixar 'de modo algum fronteira sul)si>tia inlegralmctHe, visto que essa importa
ele tomar a palavra depois do Jiscurw profcritlo pdo no- ção da rt-publica contiumva n. ser ~quipnrlda á nadonal. 
Lre scnaJor pelo Rio-Grande do Sul. · ~Ias era innr.gavel 'JUe as d1spos1ções do tratado susci-

Eu deploro que tal discurso fosse proferido no seJJado i tavão queixas c incx<Jctas apreciações na republica. A 
cu deploro, como to'clos os amigos uo systema rcpresen~ opinião Jmblicn alli recbmava providl'ncins acerca do 
talivo, porque as pr(lposiçõt·s do nobre senador, as injus- commerc10 do g~~lo, que crão oLslotbs pdotrlltatlo.,., 
tiças que clle fez ao ministerio de 4. de maio c o que Em tacs circum~taneias era de prever qur, <•penas ex. 
dhse de pouco list:mgeíro a cada um de seus membros niio pirasse o pr;,zo ele dez anuos d~s isenç<ies e~tipu!ad~s cm 
os desconceituarião t.1nto se fossem reaes como o systema 185L (e para isso ~o Ldta~ão quatro armos), as camur11s 
representativo. Essas ohserv:~ções não humilbarião o mi- da repul,lica serião induzidas a prohibir ou gravar con. 
nisterio de 4. de maio; e !las terião um alcance muito mais siderüvclmente, como outr'ora , a exporta<.~ã,;) do gado 
funesto c muito mais prejudicial. O miflisterio de 4. de para a província de S. Pedro Ju Il.io Grande do Sul. Os 
maio foi apoiado pela maioria das duas camaras legisla- descontentamentos c . p··ejuizos que de tacs rest1 icções 
tivas, goyeraou o p~iz por espat~o ele anno e meio, não provirião Jev.ão m~rcct'l' a wri::t attcnção de amLos os. 
desmereceu na conflan~a da coróa, c era domiuauo por governos. 
saias! I O governo oriental o!J'erecia para oLter no,· as esti~ 

p A d pulações cm favor ela sua ind.ustr!O. Q commarc·o, não só 
· O Sn. FERREIRA ENNA :- poia o. a continu;1çrw do que j~ tinha· conced:do á induslria 

o· SR. PARANHOS:- Eu reconheço com o senado a si,nilar da província d? S. Pedro tlo Rio Grancle. do Sul, 
necessidade de terminar o mais brevemente possível n mas tambem nov:1s e unrJOrt~mtes vantagens. O go,·erno 
discussão do orçamento que está sujeito ao seu exame e imperial entendeu acert;. do acolher essus prvposicões, 
vote; mas não fJOsso .deixar de fazer algumas observações prevenindo o conflicto de interesses, que era incvitavel. 
em resposta ao que dtsscrão os nobres wn~dores que hoje no estado cm qnc se aehavãó b·S cousus. De accerdo com 
fallfu ii o. · este pensamcuto celcurou o tratado de 4 de sctémbro 
~ão acompan1wrei o nobre senador pela província de de 1857. 

Minas-Geraes nas cxhortac;ões que dirigiu ae nobre presi- Este tratado manteve a livre exp mação do g .dl) em pé 
dente do cqnse1ho. O meu honrado collega, melhor do que pela fronteira à.l Rio·G1·nmle. do Sul, c conced•:u outras. 
eu,. poderá mostrar ao nobre sen~dor que e!le occupa no i.sençõ~s e faci!ídJdes a.; transito e commercio pda mesma 
gabínete a posição que lhe compete, que exerce na direc- lroatcua. 
ção dos negocies ~u!Jiícos a inlluencia propria de um ch('fc Os generos brasileiros impo t:.dos na republica.forão 
ae gabinete. O Sr. presidente do consel1 o tambem mos~ fa,·orec:dos por urna rcducção gradual ; e, comquauto 
trrid ao nobre senador pela província de Minas-Geraes que igual rcducc;úo fe estipulasse cm r~vor dos p1 o duetos na
a pa~ia da ma1·inha é digna das luzes, da experiencia e do ruraes e agrícolas da republic:r, ha sem duvida U:ma van. 
prestigio que se reconhece no chef~ do g dúnete de 12 de tagern apreciüvel para o ín,peJio nessa reciprocid.túc. • . 
dezembro. Para mim ao menos, do ministerio da mari A nossa n:.vegru;ão e o nosso comm:rcio para o Alto. 
nha depende cm grande parte o futuro do paiz. Uruguay e para Cuyabá rcclamavúo pl'ovidanciJs, que 

O nobre se·nador pela província de S. Pedro do Rio· forão até certo ponto satisfeitas por esse trat:1do. 
Grande do Sul proJJUnciou-se cootra o tralado de 4. de se- Em troco dJs vuntagens que tenho menciona.lo fize-
1embt o de 1857, cdcurado entre o imperio e a Il.epublica mos á republica a iwportán~c conces~üo de equipar11r 
Orícnral do Uruguay. O Sr. ex-minisuo dos negocias es aos nacíonacs o xarque e mais productos do gado de 
trangeitos cs:á por cer·o mais habilitado elo que eu põua origem orient~J. Isto 1mporra dizer que a isenç'ii.u de que 
ma.nifestar o pensamento e utilidade desse acto do seu jã gozava o xarqoe (·xportaclo pela fronteira w fez ex
ministl.llio. Corre-me, porém, o dever de nAo ouvi!· si- tensiva ao que sabe dos portos lia repubHca. 
lcnciosamenle o juizo tão dcsfavoravel que enunciou 0 Esta conct:ssão é, como se \'ê, cCimpensaua por dispo~ 
illustmdo do Sr. senador pela província cte S. Pedro do . sições de interesse geral para o imperío e de interesse 
liio·Grande do Sul. Respeito muito o jui1.0 do honrado especial e muito importante para a provinc;a de S. Pedro. 
membro, mas não posso concordar com clle. do Il.io-Grandc do Sul. Pareceu ao governo impt'rialtanto 

E' necessario pra bem aj.ui2ar desse tratado exami· mais admissivel e con\'cnicnte a medida de que se trata 
na r ns circt1mst:mcias que o prccedêr<io e o motivárão .. quanto era r, conhecida a. neccs~idade c.! c dimmuir os di-

Pelo art. 4° dG tra.laao de commercio e navegação de rei tos de importa~fto cm f..ovor do xarque es-trangeiro de 
12 de oulubro de 1.851 o governo oriental se obrigou a todas as procedencias; e cflcrtiramente uma. importante 
isentar de todo o direito, por espaço de dez annos, a rednct,:ão ~e l'ez nesses direitos liscaes em a nova tarifa. 
exportação do gado em pé pela fr·onteira da ?rovincia de Este beneficio concedido aos ·consumidores brasileiros 
S. Pedro do Rio Grande do Sul. Em compensação o ~em geral, é minha convic,;ão, não tem para os produc
governo imperial isentou dos direitos de consumo, du· tores rio-grandenses o ell'eito que se Jhe attribue,. porque. 
rantc o mesmo prilzo, o xarquc e mais productos do a experiencia demon~tra que a producçúo desse g<>nero 
gado que fosse importado pclu mesma fronteira, equipa· no Brasil e nos e8t:.dos vizinhos não é superior ao nosso 
rando-os a iguaes productos nacionaee. consumo. 

Desde 1855 começou o governo oriental a reclamar que · O nobre senador pela província de S. Pedro do Rio
de facto nú(} existia, ou estava muito attenuada a com. Grande do Sul julga. que o tratado de .t. de setembro de 
pensação osLipul<Jda no art .. j.o do tratado de 12 de ou. 1857 é menos vanwjoso á sua província do que ao estado 
tU:bro de 1~51. Allcgava-se por parte da republica. que o oriental, ou antes que é mui to nocivo á indtMria da sua 
xarque cstmn9e iro de outras proccdi!ncias p~gava· muito l~t·ovincia. Já disse que respeito muito a opinião tão com~ 
menos de .25 °fo, porque este iml)~sto era coL•rado, não ~e tente e ·esclarectda do illu.>tr·e senador; mas flOÇo-!hc 
sobt•c o valor real rio xarque, mas sobre uma avaFac~ão hcença par<l não pensar d() mesmo modo. 
fixa, infe: ior no pro I o desse g<'nero em nossos me r- As consiclet·a,;ües que acabo de f<lzer, ainda que muito 
cados. Accresccntava-w que a Jeciprocidacle seria ain genericas e resnmidas, pruváo o contral'io das asser
cla mais diminuiJa com il promulgação ela nova tarifa ções de S. Ex. A !Jistoria do· que se passou a respeito 
brasileirn, na qual se reduzião de 25 a 15 °/o os direitos desse tratado entro os nossos viziul1os não conlinnu 
sobre xurqne estrangeiro de qualquer procedencia. Em tambom o jui'lo do l10nrado membro. Sabe se que o tra. 
co·nscquencia,wlicitava se quo o governo imperial de a!- tudo de .t. elo setembro eneont.ron resis!encias na ropu
gunw sorte aucndesse a esse cstt~do ele cousas, que se blica, não só da parte ele alguns dos seus homens poli
considerava muito prejudicial aos interesses du republica. ticos, mas até da parte ele alguns <Jgentes estrangeiros, 
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Uns e outros cons:clcrúrão o tratado como mais f'avora· 
yol ao Brasil. 

Estes factos são dignos da atlenç.ão do nobre senador. 
Em todo o c<tso releva obsn·var que essas estipulações 
não péls~ão da um ensaio, cujo _pra~o obr igatorio éap~nas 
dtJ qu'ttro annos~ Caue á expenenCia pronuncwr a ult1ma 
palav;·a nesta qucstã.:>. A. expcrienc.ia nos dirá. se o tr~tado 
de.~ de sl.'tetl)br;o de 1857 e vantajoso a ambos os pmzes, 
se 0 · 6 mais a um do que ao outro, se deve ser modi!icado, 
~ 11 cessar inteiramente; cm uma palavra, o que mais con
venha deliberar a este respeito. 
' o nobre senauor J·Ch\ província de Minas Geraes v ·ltou 
â carga sobr~ a r~forma d:~ secretaria de estado dos nego· 
cios estrangeiros. 

arcbivo reside ·na casa da secretaria c é incumbido da 
guarda, asseio c eco_nomia interna do es~uJJcle?imen.to. · 

São <'slas as cx.phcações a que me Julguei obngado 
pelos discursos q11e hoje fo1 ão pronunciados. Termino,. 
pedindo dcsculpl ao senado de baver abusado de sua in
dulgencia. 

Consultado o senado, foi encerrada a di~cussão. 
O Sr. ministro de estrangeiros retirou-se com as mesmas 

formalidades C(o>m que tinha sido recebido. 
Procedl:'ndo-se á vota~ão, f01 ão approvados os paragra

phos do art. IJ,o da proposta do goveruo; c igualmente ·a 
emenda da camara dos cleputados e as do Sr. senador· 
Souza e Mello. 

REFOR!\IA D!S niAIOUUS DOS OFFICIAES COMIUIENl'liS 
DA AU!\1.\.DA. . 

Eu declarei c declaro a S. Ex. que o governo se julgou 
autoris:·do pela lei de 10 ~le seten1bro de 1854. para alterar 
as tabcllas dos ernol umentos das secretarias de estado, a 
que a mesma lei se refere. O nobre senador contesta este Continuou a Ja discussão da proposição da ~amara dos 
direito; mas suas r.a7ões nãa me convencem ue que ellc 
entenda melhor a lei do que a entendeu o miuisterio deput:.dos autorisnndo 0 governo para reformar a ta-. 

bella das maiorias dos officiaes combatentes da armada. actual. 
A discussão da lei de 10 de sr t.·mbro de 1.85.t em O SR. SouzA RA~IOS: -Sr. presidente, eu não toma• 

ambas as camaras ·conilrma índuuita velmcnte a intelli- ria parte nesta discussão se o relJUerímento mnndado. á 
aencia contraria á que lfre dá o nobre senndor. Todos os mesa pelo nobre senador pela província da Bahia não1 
~ 1·adores, assim os que combatêrão a autorísação como moJilicasse de a!guma maneira as observa~ões por elle. 
os que a defendêrãa, mostrárão se persuauidos de que a feitus, com as quaes inteiramente me conformo, e tambem 
medida comprchendia toda e qualquer modifiqação nas se não julgasse de meu dever, divirgindo nesta questão do 
tabellas dos emolumentos. Assim t.mdJem se entt n lêrão nobre ministro ~a marin.ha presidente do conselho, expór 
as autarisaçõrs dadas anteriormente para o mesmo fim. as razões que a 1sso me 1mpellem. · : 

O tex.to da lei não apoia a opinião do nobre senador, No· orçamento que se discute ha um deficit, e; não 
porque o art. ~o não restringe, e si~ lirma a. exlensão estando ainda resol\'ido a votar por·augmcnto d~ impos~. 
do 1..o A combtnnção destes dous artigos mamfcsta que tos, não deço autorisar com meu \'Oto dcspczas que não· 
o lcgi6ludor quiz deixar ao governo a mais ampla la- lenh:io uma completa e perfeita justiiic:.r.çao. Parece-me: 
culdade na reforma d;~s sect·etarias de cst~do, e que a que nesse caso se acha a despeza que este pro.fecto vai 
respeito Jas secretarias de policia não lhe de;xou o mes- crear. A ra1.ào pt·incipal que se apresenta para jusliü
mo arbítrio. E~.pr. ssamcnte rldcrn.ittOa que a reforma ca-lo consiste na desproporção em que ticárão os venci· 
de6tls SQgundas repartições tivesse por bases a fixação mentos dos oftlcLtes combatentes da a. muda comparados
dos ordcn«dos e a. cessaçiio dos emolumento•, passando com os dos ot'liciaes do carpe de sande, proximamente 
estes para a renda seral, alterado~ como fosse mais con augn:tentaõ.os. E então por meio de uma autoris:ic;:lo s.e 
vcttienté. · p:etenclc cor~Jigir o mal que resultou do uso inéonve· 

Não tem 1 azão alguma o nobre senador p·la província mente de outra autot isação. 
d3 Minas-Gcraes quanclo entl'Udt: que P"lo regulamento Não duvido, SI'. p:c~iCÍente, <b existcncia desse incon
de 17 de leYe l"i o deste ànno o Ct•nsulror da 5eCrcta ia venknt.::; mns me parece que não é este o meio de quo: 
de es· a elo elos IPgoci:::s cstrangei os está cm catego: ia devemos l.mç~r mão para corrigi-lo. · 
supc:rior á dos eonselht i os de es:ado. . Sr. prt'siden!e, sou o primeiro a ~·e.conhecer as halJi-

0 comultor não pod<J conmltar sem que o ministro o J1taço~s e boa mtenção do nobre rmmstro que augmen
queira. Não é passivei sus.tcntar se outra intelligencia tou os vencimentos dos olficiaes do corpo de saudc da 
em face da letra do regulamento. O ~rt. 1.0 do regul~mento armada; mas estou persuadido de que elle não examinou 
diz exprcss.1 e t• rminantcmentc que o consultor é dcsti- bem o seu acto, não reflectiu bastante sobre os termos 
nodt.l a auxiliar o ministro çom o seu exame e parecer da autorisação que lhe fóra confdida. Creio, Sr. pt·esi
em todos os negocio~ sobre que for ouvid,>. O artigo se- gente, que o governo não estava autorisado para aua
guinte especifica os principaes 0bjPCt•1s ~obre que p6dc U•<·ntar os vencimentos desses oiliciacs, c que, portanto,~ 
ser ouvido esse funec onario; mas esta e~peciilc~ção não seu acto n~o é legitimo. 
lhe dá o direito de ser ouvido, e sim· mostr<~-lhc a ex- Ora, sendo assim, o meio que occorre de obviar ao in-
tensão e ímporlancia d~ seus deveres. con'vcníente que resultou de os ofdciacs do corpo de saucle 

A redJ.cção dos cítad0s artigos do novo regulamento terem vencimentos maiores do q11e os officiaes combaten .. 
póde talvez p:mccr defcituos:t ao nobre senador pela tes da armada em posições mais elevadas parece-me qu\! 
provincia de Minas-Gera~s ; mas não autorisa a íntelli- uão é o proposto. Convirá examinar-se em primeiro lagar 
gencia que clle lhes d~u. E, se é com eiTeito defeituosa a como se fez o augmento dos vencimentos dos of!iciaes tio 
redJcção do rf'gulamcnto nesta parte, o mesmo defeito corpo de saude e se este augmcnto deve ser conservado. 
encontrará o nobre senador cm outras leis: por cxcmpl0, Não se pó de autorisar a avultada despcza de que tr:.tta. 
na do conselho naval. Na lei c re-gulamento do conselho o projecto sem que se mostre sua necessidade por coosi
naval, creio não enganar-me, usou-se da mesma Jingua- dcrnções de outra ordem, não JJastando as que teém sido 
g:cm que agora censura o nobre senador e no mesmo expostas; c, ainda assim, corno judicios:>"Jente ponderou o' 
sen'liJo. nobre sena dOI' pela Dahia, cumpre atkadcr~se ao estado 

dos col'res publicas e ás circumstancias ele outras 'elas-
Insistiu o honrado membro no seu reparo relativo ao ses de servidores do estado. 

porteiro da secretaria de estad'o dos negocias estran~ciros. Pre.tcnc,Ocs semelhantes dependem da decisão do se-
O desaccordo entre S. Ex.. e o autor do regulamento está d 
ei~ que o nobre senador <·ntendc que é direito do 'por- na o. Trata-se do augmcnto dos vencimentos dos emprc-
teuo ter residencia no edilicio da secretaria, c não re- gados das cathetlraes, dos magisLrndo; e de outros. Se 
conhecer eu esse direito. o segundo oJlicial a quem 011 _ sem exame admittirmos e~tl pretenção, como pode: amos 
lude 0 .nobre senador foi com cll'dto porteiro; mas nã.o dcixat• de attender ás outras d:.t mesma natureza? Tcrn se 
se lhe deu reoiJencia dentro do estabelecimento em dito em juotiilcação 'de rncdidt1S <!esta ordcni que' o go
razão desse emprego, e sim pela confiança: de que é digno v.~rno, reformando as s ccretnrias de ustado, au&mentoU 
c porqne tinha a seu cargo a guarda do archivo. , extraordinariamente os vcncimenlos daquelles emprega-

dos, deu-lhes grandes orden:.tlos, com grande dcspeza dós 
~ p~rteiro tcn1 funcções proprias, que cm nada são· corres pnblicos, e qtie, portanto, igual Jhvor se eleve fa

preJUdlcadas, porCJ,uc um segundo oilicia.l dtl directoria do 2cr a todos. 



SESS.:\.0 E]f 25 DE JULHO, 

Eu, Sr. presidente, penso de modo di!ferentc: o go
verno rcfvrmou as secretarias de estado, deu venc·meotos 
que lhe parecêrão convenientes aos empregados; m~s esta 
refot•ma está sujcila á approvação do corpo lcgi•lativo c 
deli a dependente ,e discretamente me parece que não pc·sso 
auteris:tr-me com o acto do governo para ir «.~ugmeutaoJo 
os ordenados·a quantos o pretenderem. E01endo que 
estou na obrigação de examinar esse acto do governo, c, 
não me parecendo conveniente, emenda lo, corrigi~Jo e 
me~m~ reprova-lo\ m~s seguramente uão tenho o direito 
do 1m1Lar o proced1mento que ceosuro e não approvo. 

E, a proposit-J, V. Ex:. me permillirá que exponha 
muito succintacncnte a miuha opinião sobre esse facto, 
tantas vezes censurado nesta casa. 

Nilo tive occasião de examinar com a madureza e atten 
ção que actos desta n~tureza requerem as reformas do 
thesouro e das secretarias de marinha, de estrangeiros c 
do imperio. 
, A' pt·imeira vista, pela simples leitura, me parece que 
ns rel'ormJs perlencentcs aos ministerios da fazenda e d., 
marinha estão regulares. Quanto á rcfo:ma das secretarias 
tlc estrangeiros e imperio, não basta a simple; leitura 
]Jara poder enunciar um juizo definitivo, pa1·a o qual não 
e.>tou preparado nesta occasião. Quilnto á reforma dii se
cretaria da justiça, entenJo que ee augmenton mais do 
que era nocessat·io o numero di! empre~ados, t! d..:u-se
lhes vencimentos ague uão podião ter f!treito nesta oc
casião e que n:Io podião reclumat' com bom fundamento. 
Não é esta opini:lo nova cm mim. 
. Quando o nobre ministro autor da reforma tratou no 

seu r.rim~iro ministerio de fazer algum trabalho a esse 
re~petto 1ez-me a h o ar a de mostrar o projecto da refor-
ma que pr~lendia fJzer na sua 1:epartição. . . 

E~ te proJecto do nobre ex-nunistro da JUStiça, w bem 
me recordo, continha-se om proporções muito mais limi
tadas do que as da reforma qne S. Ex:. depois publicou ; 
os ordenados mc~mo erão menores. Eu então, com a fran
queza que wgurameate era do ag1 a.lo de S. Ex., doi mi
nha opinião contra o numero dos empregados, contra o 
~ugmento de despcza na escala cm que se projectava 
fazer. 

E', port:.nto, opinião minha de muito mais tempo q~Je 
aquclla repartição, necessitando de rcformu, esta toda via 
se podia fazer com uma despez:~ muito menor. 
· ~ssi.m, e cJnsidcrando que actos ~esta nature~a lião 
Jmvanvamentc de cada um dos Srs. mmbtros, cre10 que 
o !Uinisterio nenhuma duvida te Já em acei:tar as emendus 
c correcções que julgarmos convcnieute. 
. Lembro-me, S.r. pre>idente, que o nobre ministro da 
JUSti~a que f~::z a te!'orma desta secretaria já nesta casa 
declarou a respeito da rd'orma judiciada, que olfcreceu 
á consicl~ra~ão do corpo legislativo e que fez ra :sarna 
outra cam:tra, que essa reforma eontinha algumas iJéas 
que elle l1avia ucdtudo por con.Jescendencia com seus 
collegas. Jil. vê, portanto, o senado que não é novidade 
ltav~rem actos, e actos muito irnllorlantes, que não estão 
m.te~ramcnt.e de ac~ordo com a opiuião particulat· do 
llllDlStJO que os praltca ou conscnre. 

Ora, s~ condcscendcncias se dão cm materia da im
por!~n~ia . de uma reforma judiciaria, sem duvida são 
adnms1 vt·Is r; o caso de que l·do 

Pitrcce me mesmo que uilo s~ guarJa ria a dclicadez~ 
e .a attonção deviJus ü um colega quando outro quizcsse 
d1ctar a reforma da sua rcpurtirj:lo c impor-lhe um menor 
lHlmcro de crnpreg~dos. 

~s 1.el'ormas das secreta~ias são na minLa opini;!.o actos 
pnvat1vos dus .n.oLrcs. m~u.isu·os que os pr«.~ticárão o de 
uma rosponsabtltdade wdmuual quanto ao detalhe. 

Não é de estranhar-Je que contenhão defeitos sendo, 
como forão, publicadas quando o actualminbterio ainda 
contava poucos dias de existencia. 

O Sn. FEun,~z : - Não lta um pcns•tmcnto commum 
na reforma. · 

. O Sn. SouZA. RAliOS :-Diz o nobre senador pela :Ba
lna que não hu um pensamento commua1 na reforwa. 

E' uma razão que vem em abono do ~~ue ucaLci de di
zer ao scrwao i é •tclo indivi<.bal dos Sn. ministros, não 

é aclo de gabinete, porque, se o fôra, hlveria uniformi• 
dade o concordancia nestes tJ';Jbaihos. 

Sr. presirlcute, c6tou clhposto a contribui' com o meu 
voto para que se coJTij.1o as reformas das secr·t·tarias 
naquillo que lllerccerem. · · · 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA:-Apoiaclo; eu ttmbem 
voto. 

O SR. SouzA R.AIÚOS: - Portaolo, o <Ju"monto dt! dcs· 
peza allribuido a e.;~as rt·l'ormas não é raz~'IO procedente 
para autori~ur outras despezas. 

O Sn. fERR,\Z: - Entlio mandemo; esse decreto o os 
regulamento;: a uma commissào para inte:pôt• seu parecer. 
. O Sn.. SI)UZA RAMOS : -Se propõe por um reque

rimento .•• 
0 Sn. FERRAZ:- Eu f1roponho. 
O Sn. SouzA RA!IIOS: - Conte com o meu voto. 
Sr. pres:dt~ntr, para angmf•ntar se os vencimentos d•JS 

officiat s c~mbatentcs rla a1nwda, como pretende o p•ojecto 
que se discute, é prLciso cx:•minar-sc primeiro se os 
vencimentos que tecm ''ctualm n1o, sem at!(;lnl,ião dos 
que vencem os otneiaes do corpo de sar1de são 'ou não 
suflicientes, p:~ra MO cahirmos em inconvt·~iente s• me
lhante 110 qu~ llgora nos prQpumos corrigir; preciso é 
~~~~~em exanunar-se se du augmento d~ vcncimeuLPs dt•s 
o1hcJat:.s eomLatcnks da arn1ada não resultarú de;pro
porçào com os vencimentos que teem os oftlcücs do 
ex~' cito. Deve se ainda aucnder ao estado das finanças do 
}JaJz, em presença de recl:.m ·Ções :o~nwlhantes de outras 
classes de_ funccionarios publicos. São qut'sLões que devem 
ser ex"HllnJdas antes da votação deste projecto e ex:.
~ostas com toda minuciosidade pela commi s:\o respe.c
uva, compü~ta de pe~soas protissionaes e muito habilitadas 
pat·a proporem o que mais COJll'eniente fó1·. 
. Não. occultarci outra dilliculJadCl que tenho, Sr. pre

stdontl', cm votar p~lo projecto. Deposito a maior con
fiança no nobre mtnistro da marinha · mas nào sei se 
S: Ex. será o executor desta autori;aç<'Ío; e demais, por 
v1a de regra, entendo -que não <:!ovemos dar commiss5o ao 
gover~o para f~zer aquillo que o corpo Jegtslativo é que 
deve Jazer. 

Agora tratamos de remediar um inconveniente resultante 
de uma aut?ris~ção que se deu ao go1·erno por meio de 
outra autowaç;w. 

Não será para receiar-se que desta nova autorisação 
resulte um inconveniente semelhante ao de que nos occu
pamos '? 

Qu:md_o se mostrar que os olliciaes combalentes da ar
maàa uao p_odem Sulhistir com a decencia nccossaria 
com os ~"encunentils actuaes, c que ~e póde e convem 
augmenlar o& seus vonciimntos, darei o meu voto com 
toda a fra~qucza ; mas tenlw repugnancia em votar por 
um~ autonsação que só tem pot· fim cor1 igir o u>o incon
vemente dt.: outra, gr~vando os cofres publicos; ao menos . 
convém que a comnnss:·to examine este IJe"ocio e di"a se 

"O J . d f' O, .:l n.. 1a outr~ meto e azcr d,csapparocer o mconveniente 
que deu ong:_m a. este yroJeclo. No estad6 etn que as 
cous:.s ~e achao, a medtda apre~cntada assim, sem outro 
oscl::tr~?m1ento,. eu !lã o posso dar-lhe o meu voto, porque, 
como Ja declaret, na o estando resolvido a votar po1· aliO'·. 
mento_ de imJ(_ostos, n.ão ~~vo lambem votar por despcz~s 
que nuo estejao bem JUStihcaclas. 

0 Sn VISCONDE DE ALBUQUERQUE:- Mas já votoil 
pela de estrangeiro.s. 

O Sn. SouzA }\,\JUOS: -Sim; porque não devo nrg ·r 
ao governo os me1os nccessarios. 

(Ila um aparte.) 
O Sn. SouzA R.UIOS : -Não vejo auamento · votei 

pelo orçamento, que uinguem contestou. 
0 

' 

O Sn. CANSANSW DE SINmnu': - EnÚio conto com 
o voto de V. Ex. na sa discussão • 

O Sn. SouZJ. llA!I!OS:- Eu voto contra o au"rnento 
de. despeza que nào me parece JUStificado; mas ná~ posso 
d!;'Jxar de votar pt'lí.\s dcspczas que são necessarius. 

,,\ 

' I 
~ 
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SESSÃO EM 26 DE JULHO. 
' <J . J.g!J 

Yorilicantlo·w nüo lwver casa, o Sr. presidente declarou 
a disc\·t~sii.o uJiad..t e deu para ordem do dia da seguinte 
SLSSàO: 

sa discussão da rroposiçno da camaru dos <lC'pula<los 
cCJnceJendo certas isenções ú estrad:.~ de ferro provincial 
entre as ciJades do B.eci!e e Olinda, e as outras ma terias 
j;\ dcoi gnatlas. 

Lc1antou-se a sessão f1s 2 horas da tarJe. 

ORDEU DO DIA. 

ISilNÇÜES A' ESTll.\DA DE FERRO.PROVI~CU.L ENTRE AS 
CIDADES DO ltECIFE E OLI~DA. 

Entrou em sa discu~são, e foi approvada sem debate 
para subir á sancç:l.o imperial, a proposição d;,t C:imara 
~os deput~do,s coocedend? certas isenções á estrada de 
!erro pro.vmcwl entre as c1dudes do Rccifl: e Olinda. 

TADELLA DAS 1\IAIORIAS DOS OFFIC!AES COMllATENT.ES 
. DA ARl\UDA, 

Continu,ou a ia discussão, adiada na sessão antcccàcnte, 
da propo>Ição.da camara dos deputado~ a~to1isondo o.go
vemo para reformar a tabella d~s mawnas dos offictaes 
combatentes da ~rmada nacional. ' . , . 

PRES!DE)ICIA DO SR. 1\IANOEL IGNACIO CA. VALCANl'l 

DE LACERDA.. Dando-se por linda a dJscussão, passou a proposição 
- para a 2a, sentlo entáe approvado o requerimento .do Sr. 

Su~uu.mo. - Expedimtc.- Parecei' d!l commissâo de ins Ferraz, upoiado na sessáo de 23 deste mcz, para .que a 
trucçào publica :sobre a pretençtio do Dr. El'llesto Ferreira dita proposição fosse remettida á commissão de m~r.inha 
l"rcmça.-Sorteio da deputação para felicitar a Sua Ma- e ~uerra. 
gestade o Imperador no dia armiversario de Sua Alteza 
imperial. -Ordem do dia.- Isenções á estrada de ferro 
provincial entre as cidades do Recifr: e Olinda.- Reforma 
da zabetla das maiorias dos officiaes contbatentesda armada. 
Approuaçt:ic; do adiamento do Sr. Ferra;;;. -Approvaçczo de 
'loterias em favor de algunws paroch.as da provincia de 
lJiinas- Geraes. - Naturalisaçào de Joaquim Frederico da 
Costa Robim e OUI!'OS. Adiamento elo Sr. barão de Bluritiba 
sobre oulraproposiçüo do mesmo genero emjavor de Jocl'J 
Carlos de Oliveira Soares e outros. - Orçamento da re
partição da marinha. - Discursos dos Srs. ft'erra::, Vis
conde de Abaeté (ministro da marinha) e visconde delta
borafty. Emendas do Sr. visconde de Abaeté. 

A's 10 3ft,. horas da manhã o Sr. presidente abriu a 
sessão com 30 Srs. senndorcs. 

LidJ a act:1 da anterior, foi approvr..d.1. 

EXPEDIENTE. 

O SR. 1° SEC!\ETARIO leu um requerimento do estu
dante Manoel Lopes da Cunha Maciel. pedindo que o se
nadú o comprehenda em uma proposição da camara dos 
cll·putados qtte concede uispensa da lei em favor cl,e outros 
estudantes para q•Je possão fazer acto na faculdade de di
reito do Recife.-A' commiosão de instrucção publica. 

O Sn. 2° SECIUi!T.\RIO leu o seguinte 

PARECER. 

• A' commissfio Je instrucção puLlica loi presente a 
rew!ução, enviada pela camara dos deputados, dispen
::w.odo na legislação vigente, para que o ciuadão Ernesto 
Ferreira fruuçu, cidadão l>rasileiro, doutorado cm di
t'lilo ci~il.e c:.monic~:.~ pe!a universidade de Leip:ic, possa 
ser. admtlltuo com.o canr:hdato nos ~oocursos que se abri~ 
rcn1 ~ara o rro~nnento das cadetras de qualquer das 
dutts faculdades JudJ.icas do impcrio; e é a commissão 
J.e po.rtcer que o semdo dê o seu assentimento á refe
nda ~'<:soluçào. Paço do senado, 25 de julho de 1859.
Baptlsta de Oüveiru. - Araujo Ribeiro. " 

Ficou reservado para entrar na ordem dos trabalhos. 

_O Sn. PRESIDENTE di;se que se ia proceder á nomea
(:a? .da deputação que, na fórma do eslylo, tem de ir 
1t.!!ICJlar a. Sua Magtsla<:le o Imperador no dia 29 deste 
J~wz, ar.un versario natu!icio de Sua Alteza Imperiul, e fo
rao dcstgnados á sorte para a mesma deputação us Srs. 
D. 1\I~noel, barão de Antouina, Dias de Carvalho, Cansansão 
d.e Smimbu, Silveira da Motta, Diniz, Nabuco, Dantas, 
Vtscondc de ltaborahy, marque~ de Itanhaem, Pimenta 
Eueno, Alencar, Souza Franco e visconde de Uruguúy. 

ComparccêJilo no decurso du sessão mais 10 Sr:s. sena
dores. 

CONCESSIO ·DE I.OTERIAS A DIVETIS.\S PAROCHIAS 
DA PROVJNCI.A.. DE llfiNAS. 

Entrou ~m 33 discussão a proposição da dita camara 
cooccdcmdo quatro loterias em favor Jus parochias de 
llinntes-Ciaro8, Contendas, S. Romão, Januaria, Barra do 
Rio das Velha~, Grào·lUogol ·e Curvello, na provinda de 
lllif!as-Geraes; e, não havendo impugnação, é approvadà 
para subirá sancção impcl'ial. 

N.\TURALISAÇÕES A DIVERSOS. 

T,eve logar a 1a discussão, e passou sem.debat~ pa~a·a 
2a c desta p~ra a 311 , da proposilJ:iO da me3ma camara auto
risando o governo para conceder carta de naturalisação 
de cidadão brasileiro a Joaquim Frcderieo da Costa Ro-
JJim e outrus. · 

OUTRAS NATURALIS.\ÇÕES. 

~C'guiu-s.: a 1a discuss~o da proposição da mesma camara 
amiorisando o governo a fazer igual favo1· a João Carlos 

·,de Oliveira Soares e outros. · 

0 SR •. DARÃO DE l'riUIUTIIIA (ministro da justiça): -
Sr. preslllente, parece-me que a respeito tle um dos indi· 
viJuos incluídos na proposição gue acuba de entrar em 
discu~sao existe uma reclamação <li r igida ao governo que 
mcrt.Ce ser tomada cm consideração. Não tenho !.>em 
presente o seu nome; mas creio que é elle mesmo, frei 
Jo:é de Castaniseta , subdito napolitano, pertencente á 
01 dt:m dos Capuchinhos, o qual, pretendendo negar obe
diencia a seus mperiores, requereu naturalisar-se cidadão 
Lrn sileiro. Ilü, pois, sobre isto uma r e ndencia, sobre a 
qual representou o prefeito, e eu tive já a honra de assi
gnar um avtso para ser presente ao senado a respeito 
Jesle negocio: peço, tJOrtanto, o adiamento da proposição 
até que seja presente ilO senado esta reclama~ão. 
· O Sa. 1 o SECRETAniO diz que o aviso não tinha sido 

ainda recebido. 
O SR. DARÃO nE MumrmA: -Não estará ainda na 

casa esse aviso, mas eu affirmo que já o assignei, e que 
enviei lambem a reclamação á camara dos Srs. deputados. 

Foi lido, apoiado e a~provado sem J.elnte o segumte 

RllQUERUfE:NTO 

" Peço o adiamento do projecto por tres dias;-.Barâo 
ele J1Iuritiba. » • 

ORÇAMENTO DOS NEGOC!OS DA 1\U.RINHA. 

Estando. presente o Sr. senador ministro da marinha, 
entrou cm discussão o art. 5° da pro}Josta do poder exe
cutivo, fixando a de$peza c orçando a receita geral do im
perio para o exercício de 1859 a 1.860, com as respectiv:~s 
emendas da camora dos deput:u.los e da conum~são de fa
zenda. 
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« Art. 5.o O mioistro e secretario de estado dos nego- • § Explorar~ão e esiwlos p~r.:l mci!JOJ':lr o porto do 
c.ios da marinl1a é autorisado para c!Pspender com os oJJ Mar·anhão, :l d_a barra do ,llio Gt'iil~Je do Sui, o da capi~ 
jectos dosign:,dos nos seguintes paragr·aphos a quantia tal da prov•nc1a de St·rg,pe, scrv1~o d:1 Jmlica"'cm da 
de 5,94.5:1ü:.l~725. burra da dita província do Rio-Grande, .í.O:OOOS. " · 

• § Outras olms, 186:00:r~. • 
A saber: O Sn. FERRAZ: -Sr. presiJcnte, cu preciso fazc·r 

1 Secretaria de estado • • • • ~3:000~000 algumas observações sobre differeutcs paragraphos do 
2 Quartel general da marinha • S:3U78550 artigo do projecto de lti do orçamento que se acha un 
3 Conselho supremo militar. • 12:1208000 discussão; c começar!'i pelo paragrapho que é relativo á 
4, Auditoria e executoria. . • . . 3:370S000 despcza da secretaria. 
5 Corpo da armada e classes annexas 471:54.oaooo Tenho ob~ervado que o miní-tcrio dur<J!lte a diocussno 
6 Batalhão naval . • • • . • • 28:857SD50 do orçamento não pede augm,;nto ele credito pnra esta 
7 Corpo de imperiacs marinheiros 128 :1D2g.i.OO verba, não _o!Jstant~ clfa estar de facto :m~mcnt:.d 1, Clll 
8 Companhia de invalidas. • . 5:5068800 consequrncw. da reforma das secretari~s. Parece· me que 
9 Contadoria da marinha. 51i:000$000 o procedimento do acltl~l ministcrio não é neste ponto 

10 lntcndencias e accessorios. 191:090SGOO regula!'. Diri0it·ci ao Sr. mini,tro apenas algumas palavras 
1:1. Arsenaes • . • . • • • • 1,2H:455S1iH de amigo, porque entendo que cm matcrias desta natu. 
12 Capitanias d~ portos. • • • • • 99:3Goa375 reza nao dcvt·mos por maneira algumJ tnmJr uma direcçio 
13 força naval e navios de transporte 1,025:81~8$'150 di1l'erente dJqudla que está estabelecida. 
H Navios desarmados. 23:384.UOOO .A. rtfo_rma .da~ secretarias fui .~u!orisaà_a por uma lei; 0 
15 llospitacs. 5 ·.:56S$!t.OO ~mtsterto a Jez, estava no seu dtrctto. Fella ella, neccssa-
16 PJJarocs. . • . . • 26:4.4.3gDGU rwmente tem a dcspoza creada de ser s;.tisfrita, c jú se tem 
17 Academia d~ marinha 27:57oasoo dTectivamcntc despendido com os seus empreg:1dos. Qual 
18 Escolrs. • • • • 1 :!,24·SOOO é, porém, a legrsla1;ão qu~ a este respeito vig!.l'a? E' uma 
19 Bibliothcca de m:trinha. 1: 333S700 resolução ele 1Sti0 qne di! termina o seguinte: 
20 lleformados • • • • 62:0DDSSSG « § 2.0 Quando ~s quanlios votadas nas ditas rubricas 
:n 1\Iaterial • • • • • • • . 2,082:G2GSOOO não bastarem para as despezas a que s:.lo deslinaJas e 
22 Obras • . • • • . • . • • • 186:000$0011 houver urgente necessidade de sati:-faze-las, não estar; do 
23 · Desp~~a.s extraordinarias e eventuaes. 212:970$000 reu~ido o corpo J,·~itilativo,, poderá o governo :llltorisa.Ias, 
24· ExerctClOS findos. • • • • • • a a~nndo para ~sse l!lll credttos suppl montares, sendo, po-

_______ rem, a necesstdade da despeza del1berada fl11 conselho de 
EJUENDAS DA CAl\IARA DOS DEPUTADOS. m!n!stros, c ~stn aulo!'Ísada por decreto rdercndado pelo 

mimstro a CUJa reparttção pertencer e publicada na folha · 
. official. ' · 

• Art. 5.0 .O mmistro e secretario de estado dos nego'cios 
da marinha é nu torisado para despendei', ele. • § 5. o Fóra dos casos mencionados nos paraaraphos an-

• Em vcz·de 5,94.5:'1 62~725, diga-se 6,095:162$725. tecedrnt~s ~ sem as ,formalidades ahi prescript~s, não po-
" 15. (HOSJlÍtacs.) Accrcsceute-se-Ocando o governo au- derá 0 mn~Istt·o da Jazcnda, sob pena de respons,,])i[idade, 

torisado para conservar no servir;o da enfermaria de Per- fornecer fundos nem dar ot·dem para o r~gamento de 
DaJ}JLuco Joaqui_m J,Jsé Alves de Albuquerque, em quanto despeza alguma que não tenha Sido contempladJ na lei do 
o JUlgar conveniente. orçammto ou que ~xceda as quantias nelb comignudas .• 

• 16. (Pbal'úes.) Accresccnte-se -inc~uida a quant:.C'Iirle pr~, estun~~o, crew eu, o novo pessoal nomeado em 
30·.000S·para a conslrucção, desde já, de um pharófna eJJectivo servJI(O, tendo-se elevado os orJenadoJ dJs dilJ'c. 
barra do Cabedello ou oo ca!Jo Dranco, na província da rentt·s classes dus respectivas secretarias, e achando-se 
Parabyua do Norte, Geando o governo autorisado tamuem em sessão os dous ramos da assembléa geral Jcuisfaliva 
desdejil, para mandar collccar ll!H pharol na ponte d~ pergunto: como é que se tem feito c se vai fazen~o o pa~ 
Olinda, outro no ca])O de Santo Agostinho, na província gamento da desp~za ?0m este p~ssoal? ~iister é que se 
de Pernambuco, c um terceiro na entrada da bana de Pa- peça ao corpo leglsl~tiv~ um crerlllo para o anuo vigente, I 
ranaguá, na província do Paranil.-E em vez de 26.4,4.3S960 porque ? corpo legrsl~ttvo eslú exercendo as suas func- ·. 
diga-se 56:44.aenao. ' ções ; mtster e que para o anno que começou no 1 o deste 

• 22. (Obras.) Accrescente-se- incluindo a quantia de mez se decretem ~·undos; e para o &nno futuro, se não se 
20:0008 para a cüntinuação da obra do cáes da Saaração ~ecretarem e~tes lundos, o que acontecera? A de~pcza se 
na pt·ovincia do nraraohão; e 1 OO·OOOS para as d~speza~ lara ~em a mterwnção rio po~cr legislativo, e quando 
de novos exames e estuuos, que o governo mandará fazer este tiver de tomai' alguma dt!libent,,!ão em relação ás 
acerca do mclborar~1ento material da barra da provincia. mes'!las reform~s .a despt>za já se; cha feita, e não será 
de S. Pedro do llw·Gr·aode do Sul, além das despezas possJvel que SI~Ja mdemnisada convcnienteme'nte se ellc 
precisas pat·a se proceder aos estudos prolissionaes sobre decretar a sua reprovaç<lo. 
os melhoramentos de que sao suceptiveis a barra da ca- . Ora, eu pergunto ai~d~, Sr: presidente: que irrconve· 
pi tal da província de Scrgi pe e ouu·as no mesmo caso n!eot~ ha e~J q~e 0 mmtste~·w venha pedtr ao poder ]e
bem como os rios Araguaya, Tocantins, em Goya:>:, nra~ gts_latiVO os lun1ws. nccessanos para bto? Porque h a di! 
ranguape, e Parilh~·.b:l. do ~orle,_ podendo ? gover~~ con- deixai' para ?m crcd1 l? su pplemcntar? Se este credito sup
tratar dentro ou Jora do 1m peno e~ truogetros h:1btJ1tados plementar e neccss:mo, parece que Llevc ser aberto antes 
p~ra esses dilfcrcntcs serviços.- E cm vez de 186: oooa, das desp~z~s elf~ctuadas, tau to mais que são despezas 
diga-se 30G:OOOH. , certas, ~UJetlas a um calculo, e a um calculo f'acil. Pa·a 

que, po1s, havemos de demorar sobr·e eft'e ponto e dei-
EliiEND.\S DA. COl11111lSSÃO DE FAZENDA DO SENADO. xar correr as co~~as de tn?rlo que se ill~da o pensamento 

do _governo e o frm da legislação ? RecCJa ne;,so o rninis-
" Art. 5. 0 O ministt·o e secretario de estado dos ne"'o _ teno que os regul11ll1entos nesta parte não ~cj&o approva-

.gocios da marinha, etc. 0 dos pelo poder legislati~o? Se receia, melhor é que i~ro 
• Em vez de ll,095:162a725, dign-se 6,316:162$725. tenha Jogar ernquanto m:uoJ·cs despcws n~o se fu~em do 
" § Additivo. Conselho naval, 4·1.2ooa. que depois, em que necessariamente niio podemos vol
" § 15. (Ilospitacs.) Supprima·se a emenda da camaru tar ao principio. e ~crnediar aquillo que jú se acha feito. 

dos deputados. O~a, é este o pruneu·o reparo que eu lJ.1~o, assim como fa· 
" § ~2. (Obras.) Subslilua-se a emenda da camara c rc1 o seguwte: 

o § 22 pelos :>eguintes : " . . ,, . . Nã~ me parec~ convenic~te a marcha que segue o mi-
§ Dtquc da Ilha das Cobras, n:t lorma do respccllvo lnJstcno a re:p~tto das le1s de fiuan~as. Até 0 prcsenle 

contrato\ HO:OOO~. , ainda. não foi apresentado na eamara Jos St·s. deputados ~ 
• § 1\Idhoramento do porto ele Pcrnmnuuco, 1bO:eooa. o proJecto de orçamento exm~linuJo pelas comrnissõcs 1 1 
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r•cspcctivas; c estamos em iulho! O que uaqili resultará? 
E' que o nnno. de 1860 a 1 R~l não let·á a tempo um orça
meu!() convententemcnte fvllo. E devct·cmos continuar a 
marchar como rnarchá~nos o anno p:issado? como mar
chamos ao presente? Creio que i~ to é uma irregularidade, 
e a primeira nece!'sidade que temos é manter os preceitos 
da lei cm relnção ao systema representativo, não consen
tir que sejáo esses preceito~ vãos, que cstrjão apenas 
cscriptos, m:~s que nadn ~xpltquem; altás, scnhCJres, tudo 
isto é uma phant~smagnn:.~. 

llesult .rú daqui que a asscmbléa grral não serú mais do 
que! um lo;pr de palr;~dores, um logDr onde se tratará de 
tudo, mrMs daquillo que é necess:.rio e inrlispens1vcl á 
b.1a m~rcha do systema representativo. E p:~ra que este 
SJ' tema no estado em que se acha, li~ls.eudo. com e~tes are~
tos que se tecm dado? ·Não era o mnmterw actual o mats 
idoneo pDra rcst;belec~r e collocar em seus eixos a ma
china que aind1 o ynníl passado, quando seu.s t:nembro~ 
cstavão cm OJlP.C1~rção, u.~claravão que não w bem, que 
lwvia algum defetto que embaraçava a s~a rotação? 

ta~cia, que ~este ponto não me demorarei. N:'io se deve 
gllla: pelas parxões, não se deve deixar levar pela turbu~ 
l??cta d1·sses homens que es~ão sempre promptos para 
luar toda a força moral áautortdade. Se a autoridade pro. 
C('de mal, representada por um ou outt·o individuo os 
poderes políticos, as autoridades superiores que repre
h~ndão, punão aquelles que no desempenho de su:1 ardua 
~Jssão se compo~tarem mal, ~ms que só .os poderes poli
ttc?s e as aulOI'tJade' s~p.:rwres o fação, e que não se 
amme certa gente a desatra-la, que não fique essa missão 
aos turb~ lentos, c que estes não tomem a si o dever ou 
a!rtes a mtssão de reprimir a seu talante, recompcnsand~·os 
arnda o poder executivo. 

l~ nem sei mesmo, senhores, onde 1rei ter eu que me 
acho colloca~o entt·c.pessoas de amizade, que estão á tes
ta dos negocws pub!JCos; e sinto muito principalmente 
que alguns n:10 tcnhão o critcrio ncces:'ario... . 

(O Sr. !lliranda d.'rige algumas palavras em voz baixa ao 
01'ador.) . 

Me parece isto irt·egu.lar, Sr. presidente, m~ parece que 
não w.~mos bem assim, e que é preciso que discutamos 
o orçamento para 1860 a 1.861. Este orçamento que agora 
se discute niio pód~ tamiJcm servir neste cx.crcicio sem as 
neccssarins correcções (apoi>zdos); é um orçamento, per
mitta·se me a expres~ão um pouco exngrraJa, an:i d;!u
viano, e mo dt·ssa exageração seguindo o exemplo que 
me dru um nobre $Cnador pela província do Ceará, bem 
recouheci.lo pelo picante de suas expressões, quandJ disse 
que a exagcração era !nuitas vezes tmpregJdl com muita 
fdiciJarle para dcstrmr argumentos, e cr.1 uma argumen
tação licita contra as doutrinas que não s:lo verdadeiras. 

Eu pediri:~, pois, ao nobre pre:-idente do conselho, c-m 
queru deposito muita confian1;a, principalmente C'ID mate
ria ele preceit( s e regrjS ccnstitucionaes, que e!le, toman. 
do a si o encargo de collocar todas as cousas nos seus 
vct d.~cl~iros t.:ixo.", faç:t com que se apresse a aprcsen t1 
ção do orça!1rcn10 c sua discnssão na caH1.wa t_emporaria, 
p:.rJ. que nos po·samos aqui tomb m dtscull lo, e que 
V!.!nha em tempo, aiim de que não continuemos a estar 
oollocados na. po<i•;ão d.; uma ca1111ra meramente regis
tradot\1 dos actos da camara dos Sr:P. deputados. 

O ~R. FEnnAz :- .•.• ou in.lispen.savel na direcção c 
m:~neJO dos nego:::tOs pnl>l1cos. D1go loto, em resposta ao 
apal'le do noure senador. 

O Sa. 1\!mANDA :-Ninguem ouviu o meu aparte. 
o s.n. FERRAZ: -Sr. presidente, pedirei agora alau

mas mformaçõ~s do nobre mimstro soure dilfereii'tes 
po;JtOS. 

O nobre presidente do conselho em seu relator.io, dando 
c~nla dos piHlrolc·tPs da lagó1 dos Pot,_~s, na provincia do 
Rto·Gr~nde elo Sul! refere que os phnroletes ou pharoes 
de Chnstovão Permm e llojurú se achão cm rcconsLt·uc
ç~o. Ib um engano nisto, e deste eng~tno póde provir a 
de1;iora desta ?i.Jra. O pharol de Christo>ão Pereira não se 
l'St:l ~cconstrumtlo;. c'st.a-se construindo um novo pharol, 
? antigo pha~ol~te ; cx.rste um pharolete de madeira, que 
e agnt\t substllutdo pot• urn pharol de não pequenas dimen
sões,. pharol que na altura un que será collocado talvez 
substnua tambem a!gu1;1 outro, por exemplo, o elo Car•ão 
elo :Mcarca. O de TioJuru lambem esta nas mesmas circum
stancias, não é rc~onstrucção, é uma nOI'a construcção. 
~,Ora, o engano pod!! ser, como cu disse, fdtal ao acaba
Dtt_ln.to ou conclusão da obro, porque, conforme o nolJre 
mm1stro e~ seu relatvr!O dcclura, apenas cncommcndon 
urn c~'ndec1ro para o de Itapo:i, quando é necessario que 
se ~ncommr·nde com ankcedcncia outros pnra os de 
Chnstov:lo Perei1 a e Boju1 ú, aliús fic~ráõ paradas as suas 
obra~, como se acha a do. pharol cl~ lt3po1l, que não ~Ode 
t·cccbcr seu rem:ttc pela i.JJ ta do competente machimsmo 
~la luz; ~essa demora, que já orça, crew, por cinco mcze~, 
~n\ a r;tats, cmquanto na? chrg;n· a encornmrnda; porque 
e prcwo que lambem d,g:t que, não obstante os aviso:; 
q11o receb!'lll as províncias de que se tem mand.tdo Iaz~;>r 
~stas c outr~s encommendas, o certo é que ou não se 
lazem ou vem com demora, c nunca clwgão a tempo. 
Por ~~emplo, o rascarlor de que se ordenou que se fizesse 
acgu:st~iio para a barra do llio·Grande do Sul, que até 
hoJe, nao obstante todas ns or1lens, ou não foi cncommcn
dado, ou a encommenda não teve effeito. 

Fcitns estas rcllexõcs, que julgo necessarLts, eu tambem 
pedir, i no nobt·e minist;o que, provecto como e!le é no 
m:~ncjo d, s negocios pu blicos, nào consinta na execução 
de compromissos tomados quando algum membro do 
m~nistrrio actu:tl se. achav.a ct,n oppo;içao. Est~s ~ompro· 
nuss~s p >dera ser Jataes a dtrccç:io das provmcta~. No 
mom1~nto cm que qucr'<·mos arr<•gimentar ou recrutar 
<:sseclas para as lilei1·~:s da opposiç~o ou do partido a que 
pertencemos não trepilamos cm promcllcr· U1es muito 
sem attender ás circumstancias das províncias, porque 
mesmo a orpo>i•(UO não póLlC estar bem orientada SOVrt; 
suas neceEstdades, sobre o seu estado. 

_Esses comrromissos sempre são máos, esses compro
mlssos, pt rmtlta se-me a expressão, podem comprometter 
os negocias rlo paiz. O systcma dos círculos fa~ com que 
11repon!lerem interesses que não são inteiramente harmo
nicos com os interesses do paiz (apoiados) ••.• 

0 Sn.. VISCONDE DE ÁBAETÉ :-Apoiado. 
O Sn.. FERRAZ:- ..... e esses compromissos, que se 

haseão nesses interesses, podem ser fatacs, CJU hão de ser 
se.mpre fataes. E qual é o resultado? Uma cont'usão, uma 
lnt!tura, a contradicçao de muitas medidas. 

11awnt-lo estas reflexões, não tenho outro fim senão ver 
se o nobre pt'l•sidente do conselho põe um velo sobro a 
~xecução de quaesq.uer compromissos que porventura ha
Jào. Eu creio qu0 o nobre visconde de Abaeté segue a os
cola da autoriJade, c que, subindo ao ministcrio com seus 
col!C'gas, não deverá .por maneira alguma acoroçoar tudo 
q.uanto pód~ trazer o dosar da autoridade, porque facil é 
vtrem a repetir-se actosque a isso conJuzem: hodie mihi 
eras tibi ; c este systema é contrario aos princípios do 
nolJre visconde, que aclmitte a solidariedade, até certo 
ponto, como dever de honra dos successorcs a respeito 
dos antecessores. 

E é isto de tfto cmlcntc necessidade, é do tanta impor~ 

Esses pharoes são muito necessarios á navegação da 
I.agóa dos P.atos ; a navegação interna do Hio-Grande do 
Sul é super.wr á de qualquer outra província do imperio. 

Nem ett Julgo sômente uecessarios os pharoes nesses 
pontos cm que se achão collocados. A lagôa Mirim é um 
lo9ar que deve ser entregue ao commercio livre brasi
lotro, e esse commcrcio nos ha de ser ainda muito pro
veitoso; porém é um Jogar que para bem da navegação 
domand~ ~ambem alguns pharolct~s, é um logar que o 
nobre mmtslro deve mandar cxamwar por pcs~0as com
petentes para ame~Lrar a nossa mannha, porque em 
q~alquer emcr&encta extraordinaria . que porventura se 
de a nossa mannha tem de Oi~erar alh naquelles !apares 
ou para evitar desembarques, ou pura a sua polic1a, ol 
para quaesquer outras medidas que a cstrategia. exija. 

Passarei agora a outros pontos. 

Capz:ta.nia dos po1·tos. Sr. presidente, eu pediria ao no. 
brc mtmslt'o que lambem attendessc á necessiclatlc do 
estabelecimento de uma capitania nos portos do rio Un1-
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guay. Pelos mappas que devem acompmlwr o relatorio 
do ministerio da JiJzenda reconhecer st:·ha que a _nJve 
gação nesse rio tem augmentauo, e augmenla Je <.!Ja cm 
dia, nilo. só, para o porto Ú<t Ur·uguayan:J mas p:ll'~ ~porto 
uc Ituqu1; c uma navcguç:'w nao pequena, e a pnl!Cla ma· 
ritima naqudlcs log'lres é indispensa vt:!. TambtWl convi 
1·ia que a IIi se colloca~sem algumas ligt·iras ernuarcaçúes d.: 
""UCI'I'a a vapor, por·que é o \J.Oico md11 que temos Jc me· 
llwrar c policiar· a frontcir·:J do Uruguay. Todas as forças 
tcnestrcs que são postas {j margem do Uruguay fi_cáo rles· 
falcadas pela dest'r~ão continul que se d~ . .1!: amua ha 
pouco tempo, mandando-se cc.;lloc:u· um desta~art;ento d<J 
1.00 p1·aças na villa da Uruguayana para _repmmr ? con 
trabanJo, em pouco tempo, como me fc,J communa:ado, 
dcscrtárão cerca d,! ,,.o praças. Jú antl·riormcnte, quunuo 
alli cstuva destac:tdo o 6° b:ttalbão, um dos melhores b::t
talhões do e::.:ercilo, dcscrtárão perto de 70 prêlças em 
pouco tempo. 

A policia, portanto, fic:irá muito ?Ie!h.or. serviJa se fór 
feita por ernuarcações Je guerra i hoje c lactl passat~r,eque
nos vap?rcs para alli e o g~verno tem lt~~n~ os mcws de 
bem sal!sfazct' a esta nece~s1Jade da provtncw. Senhores, 
nós que moramos ao norte do irnpcrio, n3o imaginamos 
a importancia da provincia do Rio-Grande do Slll, e nüo 
nos lembramos que, se o governo não a tomar sob suas 
v is tas i111mediatas, seu futuro nos pó,!e sc1· custoso. . 

Sr. presidente, tratarei de outro obJecto. O _go:cmo ~~ 
perial entendeu que se de veria mandar a pronucw d? Rw · 
Grande do Sul uma barca de excavaç:w, constl'u:da de 
modo que pudesse servir ú re~ucrtura c mrJhoramento dns 
canaes da Uarca, du SaogradtiUl'O da !a~óa 1\Iirirn, e a 
abertura do c:m:~l da Saraugonha, que dtzem q ti C deve ser 
de utilitlade á nt.:vegaç:l.o d.i Iag1'hl dus P:llos. E~ta barca 
foi encommendada i encornmeoelotfsc tambem o vap~r 
Chuy, que se acha promplo O? P?rlo de~ ta córte; manda
rão-se os b:ltelõcs para a provmcw do ltro-Gr ande do Sul~ 
lá se acbão ellcs i mas em LoJas estas c.ou;as, por essa ma 
;;ina que perst'glle o arsen:ll da córte, parece que _as en 
commendas n:io forão feitas de manerra que pmh:ss;!m 
preencher o seu fim. Os batel?~s que toem ~e couduzir o 
!lroducto da cxcavação estão fertos de mane~ra que é ne
ccssario que elles sejão descarrc>g.JJos por meio de pás~• o 
que demanda 1:1m tempo enorme, gr~nde pess!~al e p1Jr 
conse&uinte grand<J dcspeza, quando c reconhec1do cotuo 
mellwr, mais pcrf~ito, mais economico, os ystcm:l do ba· 
tclões por :~lçapões. 

O Sl'l.. ll.U\10 D~ Qu.\.!l.ll.I!D!: -Como lá se us:\Ytl. 
O Sn. FERRAZ: -Como existem :~inda hoje alguns em 

máo estado na cidade do Rio-Gr·andc :. car:5o da Associa
,:ão Commercial. Al6m rleste dd~ito, como todo o mundo 
in·cvb, a ]Jarca de exca vaç:ío não s:..hiu deste porto; al· 
:;uns querem suppor que é ido mero prt:tcxlo darlo, e que 
a verdade é qui'\ se <Jrrisca muito na conducçao dcstJ 
barca par:.:t o Rio-Grande do Sul, que o lim unicamente é 
·~onccntrar tudo na côrte. Parece·.UJC, Sr. presidente, que 
homens :~mcstr;;.dos oão poderião r~zer uma cncornmcuda 
~ujeita a este risco, e <l~viào te-lo prevenido cora muita 
antecedencia e nüo descobr:-lo no momentCl em que o 
transporte deveria ter togar; c:msáriio :~ssim <.lanmos :i 
}Ja~'le do porto do Hio-Gr:.tnd0 onde as emllarcaçõl!S c~
lrnngeiras c:rrreg:lo e descarrcgão. O canal da l.l.uca, a 
que me rcl'eri, ni-sc obstruiu elo mais; ha occasiões em que 
cxist.:rn duJs c t1·es cmbarcaç.õt!s eml!at·aç:Hl.ls e que irn
jJCd~m o trajecto d:.ts mais, e" todos sabem a couvcnicncia 
que ha em fazer-se a prompla descarga dos navios, prin
dpalmcnte cm uma !Jarra que não dú prompla sahida 
;;cmpre ás Cl11U:Jrt:açõcs que cbeutto. 0 certo e Cj ue deste 
melhoramento llüou privada a J~rov;ncia do Rw-Grande 
do Sul. O canal do Sangra douro, feito ~r.m direcçl.io scicn
tilica, tem prestado até bem pouco tempo relevantes ser
~·i~os, c continua a prrstar; mas já em certas épocas do 
anno por mais de 10 ou 12 dias ficão as embarcações alh 
encalhadas, e as prop1·ias que demand:1o apenas trcs pai-· 
1nos de :~gua flcüo sujeitas a este inconveniente. Alli estive 
eu por csp:.H;.o de quatro clias, c foi necessario p:~ssar-mc 
para outra embarcu,~:io peqtwna. 

Ora, o commcrcio entre ::s prar.as do Rio Grande do 

Sul e .Tagu'arüo, e outras pontos da 1Jg6J MJrim, é de 
grande importancia; não se r(·conhec·c l.J~m essa impor
laoci:J :tqui na côrte e nas [ll'OVÍIICi,ts do norte. Os pr·o
ductos da margem oriental dJ Iugo:~ Mirim e do rio Ja
gLwrão em uma ZClllU talvez ~.: 4.0 ou 51l leguas silo Lodos 
I.Jrasileir0s; esses produ c ln~ podem todos vir· para a ci. 
dadc do R.io-Gmnde do Sul, s·~ se facílilar· l'SSe commer
cio. Actualmente o comrncrcio é pruhibida; ~á-se privi
legio a algumc~s c:rsas par·a m:wdarcm em Lu rc:.rções ás suas 
x:.rqueadas, e sob pretexto Jc coulr:.tlJanJo cmLaraça-sc 
o commercio livre. 

lVJas isto aconlt:ce porque nquelle oJJicial de fazcr,d:l que 
o iniciou nao tinha os conhecime· tos ueccssJrios, pol'L[r.te 
lodos s:.IJem q uc os protluctos que em grandes volumt·::; 
Lt·ansportào met cadorias de pequc11o v:dor oão para a Lan
d:.~ orient~d transportados pclo R to Gl'ande, e esse com. 
mercio que existi<~, c que :~incl.dwje vive muito acanhado, 
cesso.u quasi s~m ne<:essidade alguma porque esse coal• 
mercw nos traz1a em retorno os protluclo.; desses Jogares. 
O contrabando que se pretendtm evitar· se concentt·ou en
tre o Jogar denominado Arrdlondu, ou villa de Artigos. 
Esta povonçüo tem uma unica ru ,, toda ella composta de 
casas ue commercio, que vulgarmente chamamos lojas, :is 
vezes Je duas portas; b dahi qull vem "rande pal'te do· 
contral.J~mlo. Assim, a pt·ohil>it;ão, em vt·z tlde ser um bem, 
nem ao menos rt:lllCJlOu o mal q1,1.c ja ex.ist:a, e todqs 
saLem que pelo modo por que se aclu a arlruinistrução da 
l':.tzend-1 ua província não é quasi possível evita-lo de toJo. 

As guias que se passão na recebedoria ue Pelotas ser
vem pal'a outras p:n·tes, protl:'!'l.!lll ::ts carretas que levüo 
o coutrubando, e ist0 se Jaz co~1 uma f:lciJi,JaJe immcosa, 
porque não é possivei que tenhamos tropas para guar· 
nect.:rem tão gr~ndes Jrunteir<ts. Em dill'ercutes pontos 
Ja noss:~ frontcira exititem casas ele um o ouu·o lado da 
liuha, e todas ellas se fornecem de proJuctos tn r.Jdos ou 
pelo Rio-Gnnde ou Moutevid6o, que se trocão por meio 
elo conlr<d>aodo) que não é possi velreprimir. Em Sant'Anna 
elo Livramento ex.iste uma casa que tem os fundos sobre 
o terrilorio oriental, a freutc e o IJaicáo competente no 
territorio br .. sileiro, e assim cm muitos outros lo.,.arcs. 
E' · s ··r d · d o , po1s, r. prcs.1c .ente, e ncc~:ss1da e que eu peça a at.· 
tent,:áo do: r. mm:stro p:•ra que cs.>í! navegação se retiti
tua ao gozo do cornmel'cio do !tio-Grande do Sul: fallo 
cl:t navegução d:t Jagua Mirim, c qu<J o governo se preste 
com os .meios llCCL'6Sal'Íos para facilitar em tudas as épo· 
c:~s :1 p:1ss~gem do Sangr::~rlouro. E' uma pequena cx.teosüo, 
talvez não seja maior de 500 t:u GOO braças, de uma terra 
iuteinunenlc fraca. E' oLra que foi feita por urn piloto 
que n:•o tem dados scientilicos, twto que nâo pó.Jc :.ind:.t 
oLter promoc;c)es; esse piloto se acha cm Mallo·Grosso, e 
prestou um rdevante servic;:o; trnha ao seu dispor uma 
i.wrca de. ex.cavarJ:1o que denuudava agua superio1· áquella 
que pcdta o canal sos tempos seccos, e só póde tra}JJ.(har 
uo tempo de inverno, no tempo das :Jguas. 

Agora vou tratar de l.lll1 outro :rssumpto que tem levan· 
Lado grandes queixumes na província Jo Il.io·Gt·andc du 
Sul, e que~ oLra elo actu:~l Sr. minis!ro. Eu sinto certo 
acanhamento quando examino actos do Sr. ministro, e 
por i:;so peço-lhe toda a indul~encia ; mas creio que se 
pode ainLla removtr os inconvenientes que sente o com
mercio em consequencia do contrato celebr.:~do pel'o 
governo imperial com Tarranu Thomas. O serviço de 
rebucagem nl província do Itio-Graude do Sul erâ feito 
pelo vapor Camaculi, optimo vapor; mas foi necessario 
a este Vopor metler novas ca!Uciras, porque as que tinha 
achavão·se muit.; arruinadas; e não havia vapor quf! 
fo!'se rende-lo. No lim de 181:i7, pela f.~Ita de v:~ por que o 
substituísse, se contr:~tou com o t:.ll Tarrand Thonus por 
um anno a rcbocagcm na b:.~rr:r, mediante uma tabel!a 
de uma compauhia commercial chamada, creio cu, 
Progresso. A Associ:~çüo Commercial do !tio -Grande se 
preparava rma requerer e tomar a si a rebocagem, mediante 
qualquer sul.Jsié.lio que o governo lhe desse ou qualqu(!f 
contrato que Jlzessc; mas, cm consequencia deste contrato 
de Tarrand, que devia dt1rar por um anno, não continuou 
no seu trabalho; posteriormente vciu o regulamento de 
16 de uovemuro, e a pulJ:icação deste regulamento 
tirou á mesma assocÍOtJãO toda a prob:tl>ilid:de c 
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possil>iHrbdll l],) tomar a si este serviço •. Du;. nte o tempo 
Ptn que Tar1 nl1ll Thomas tomou este pnnwHo contrato o 
fez a seu t:tl:mte, nfio havia uma sancçiio pennl que o obri
tr3ssc que o r·cstrio~isse ás conrli•:ões que exige o serviço ; 
~!I c tirou um P' o v(~ i to, st~gando 'eu ou vi drl uma demons
tr;~ção, m~iot· de ~0:0006 em perto de 7 a 8 mc7;es, 
iucro liqUido. Nuln<~. cu espei';J~lça de. que o governo 1~ 
pcrial; vendo. que por este ~H:w podta obter· u~ rendt· 
mento, d··pots de tomar as 1~lorma;ões ncces>a.ms, p!'O· 

videnciasse de ulguma nwnctra; era necessano que o 
"ovcrno attendcssc que havia antigamente o iwposto deno· 
~1 inado de praticagem, um i111posto ordinario e outro ex
traordinario, conforme a qualidade do serviço ou do 
soccorro, e havia outró por tonelagem da rebocagem ; 
estes dous ir.npostos davão uma despeza a embarcações 
de 300 tonela·las não menor de 300$ a 400~. 

Ora, pondere o governo quanto não vivta sobrccar!'egada 
a nneza navegação costeira com um imposto desta o1·dem, 
e igualmente os consumidores desta có,te, pois que de· 
vem ser por muito tempo as ['lrovinl!ias ele Santa Clltharina 
e Rio Grande do S,Jl o celeiro Jesta curte. lm;1g:ne se o 
weço dos cercas cmqunnto n~o anrlará, augmentado eom 
c';sa uespr:za cxtraordinarin; e devo tamuem notar que por 
estas e outras diilicu!dades os preços dos fretes sào enor
mes, sendo certo que o pt·eço do frete do Rio·Grande do 
Sul para aqui é matar do qae de qualquer porto mais 
remoto do imperio para os Estados-Unidos. Já se vê que 
era necessario que tomassemos isto em consiJeração. O 
regulamento de 16 de novembro de 1857, que está em vi~ 
gor, rcunitl estes dous impostos; chamo impostos, porque 
como tal os ciassificou, e diz : • O imposto que se acha 
estabelecido, etc. • 

do nio-Grande do Sul, ou com o ~eu suces ·o r. E' verdade 
que o presid~nte do Rio-G1·ande do Sul ~cm d.u vida licou 
depois dt! certa época como que privado de quasi toda a 
cnnfiança de alguns compa11beiros do nobre ministro; mas 
l'eliz•uente e]le tem a cooscicnci . .salva fie ter bem servido 
na .. ,.~dminístração da província ~lo Rio-Grande do Sul 
(apoiados), sem se amesquínar servindo de instrumento a 
partidos, c salvando sempre os princípios e a dignidade do 
Sl'U cargo. 

A ntPU respeito não se pod·1rá rlizer que não merecia 
essa audicnciJ, porque pri:neiro que tudo quero a ordem 
e o bem estar de m•·u paiz. (Apoiados~) . 

Algumas medidas cxist m pendentes ainda. do nobre 
minisTo da marinha, que devem ter prompta decisão .. lia 
uma dtvida da praticagem da barra, em consequencia àe 
fornecimentos de carvào feitos pam o vapor Camacuã, 
que n:\o r:stá paga ; é verclJdtl gue as dcspezas d~sse ser
vtço coJTtllo por conta de rece1ta especial, e reconheceu· 

Já se vê que o imposto ficou reduzido a 780 rs., ces
san:lo a dilfercnça entre as de pra1ic~gem e de rebocagem. 

O systema des"te regulamento era cob•·ar por uma só vez 
estes ~mpostos de todas. as embarcações, e assim co!lo• ar 
a postção do commerc10 e dos consumiJor~s em um pé 
mais favoravel: todus as esperanças se accumulavão sobre 
o presente anno : mas é certo que Tarrand Thom~s, par 
tio do do Rio· Grande do Sul, se propunha a promover o 
seu contrato, pJrque o interesse aue tit·ou durante um 
r•I1llO foi grande, foi immenso, talv'cz orce por perto de 
uo:oooa. 

O govem 'l tinha mand.ulo construir um varar, ao qual 
~leu -s~ o ~o me de Jaguarào, para este serviço. O govttrno 
Hnpenal t:nha manclado concertar o vapor Camacua, um 
rlos melhores que lHvia, princip,~lmcnte para este servi•;o; 
f! esperava-se na provincia que o governo imperial, bene
flco como é, mandasse executar o regulamento respectivo 
e tudo quanto se iin!Ja planejado em rn·oveito do commer. 
eio; no cntrl'l.lnto, sem informações do presidente do Rio
G,·anJe do Sul, sem dado algum e em uma materia tã > 
melindrosa, cclebrou~se um úontrato, 'que se acha ap. 
penso ao relataria do ncLre ministro da madnha, no 
qual se estal>elecr, independente do imposto de pr.ltica
gcm, o i.nposto de tonelagem pelo reboque, em uma 
certa propori~ão . 
. Pergunto ~u: Como ha de ser cobrado o imposto de pra

ttcagcm remado ao imposto de reboque pelo regulamento 
de 16 de novembro de 1.857? Em queproporção póde ser 
cobrado~ Se. a cobrado na proporção anllga? Neste caso 
torna-se maior o onus do commcrcio, e a admioistraçáo 
não deve deixar de observar economia, porque a econll· 
mia é para o paiz, e o commercio se acha collocado em 
um pé cm que as despezas não possão deixar de ser di mi. 
nuidas, porque o commercio contribue muito para as des
pezas do estado. E, supposto, Sr. presidente, que eu na 
camara d0s Srs. deputados ouvisse com estes proprios ou
vidos que a natureza me deu certas doutrinas socialistas, 
t•:~l odio aos capitaes e ao commercio, cu não as admitti~ 
re1: entendo que o commercio é uma das priocipaes for~as 
de qualquer potencia, de qualquer paiz. 

0 Sn. SouzA. FR'I.NCO :-Apoiado. 
O Sn. D. lUANOEL :-Não ha a menor duvida. 
O Sn. FERRAZ :-Neste estado de cousas, eu creio que 

o nobre ministro foi injusto porque n!ío se dignou neste 
poutn r.! e informar· se com o então presidente da província 

se que h a v Lt um delicit. · 
E se o mioistcrio não tinha os m~ios necessarlos para 

('SSe fim, competia pedi-los al) corpo legislativo óu abrir 
um credito. Porém tem siJo sempre a sorte dos negocios 
daqucl!a provinci:J. nào merecerem a necessad:t attcnção; 
ainda hoje os cofres geraes devem uma somma superior 
a 160:000U aos cofres provinciaes, que n:lo furão pagos: 
entretanto que á província do Pará se mandou. pagar a 
quanlia de SO:oooa, divida de igual ori~em. E é neste mo
mento P' incinalmente que a província a reclama, porque 
as sua; rendas tecm diminuiria muito, em consrqaencia 
da diminui, ã,, dos seus produc10s e de sua exportação. 
E.' uma divida ~ag_l'ada, erão rendas que o governo proviu• 
c1al mandtJU appltcar em gastos gcraes. Houve uma grande 
contestação pam se mandar liquidat· esta di vida: mas 
a J_iquidação afinal se' lo i pouco á pouco fazendo, e ató 
hoJe o thesouro ainda não deu a menor solução. 

1\Iuitas vezes nós fazemos despezas pol' meio de fundos 
secretos que não podiamos realizar, bemaventuramos a 
uma ou outra pesson, entretanto que os interesses das pro
vioci~s ddinhão, morrem St<:m haver uma voz que se en
carregue de defende~los: isto provém de que infelizmente 
parte das deputações se cont<'nta com piabas, deixando 
intcrc sscs de maior importaucia á nJercê das ondas e dos 
ventos. Advogo a causa da província do Río-Gran lc do 
Sul com tanto empenho como se fosse minha provinéia 
n:;tal; advogo, por'1ue durante a minha administrilt;;ão 
tive a fépcidade de merecer o apoio de touas as plialanges 
dos purlldos, com excepção d:) poucos que se separáriio 
de mim porque não era passive[ na minha posição· satis~ 
f<Jzer a exigcncias não compatíveis com a dignidade do 
governo; advogo, porque devo muito áquelles habitantes, 
porque o governo tmperial deve-o tambem á sua dedi
cac:io por todos os in1eresscs do imperio, porque al!i não 
exíste outt·a influencia que poõsÚ dirigir os destinos da 
pro.vinciJ. senão o governo, e todos lhe são obedientes. 

E a reclamo de novo ao nobre ministro da marinha toda 
a sua attenção ; o meu succcssor se acha em graves oir
cum>tancias economieas, a renda tem diminuído e torão 
decrclarbs desp':!z~s na cspectativa de maior renda e de 
seu progresso. Isto nào foi defeito só daquella província, 
foi tambem da de S. Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Per
nambuco, é defeito da administração centra! do imperio. 
Es1as palavras que eu digo agora, Sr. presidente, talvez 
não soem Lem aos ouviJos puros de alguns de meus col~ 
legas, mas ellns são a expressão da verdade; ellas só 
poJem escandecer c oll'ender áqudles que . entendem 
que não se deve principalmente estudar os interesses de 
uill'erentes partes do impe1 io com muito atinco e com 
muita dedicação, porque dellas resulta o interesse.geral 
do pair., e a este interesse nós devemos sacrificar nossos 
odios, nossas idéas e nossos pensamentos. 

Pa··sando a outro ponto, Sr. presidente, eu pediria tani
bem ao nobre ministro que se dignasse ·declarar-me se 
elle está resolvido a cumprir a lei de orçamento que vigora 
ainda, ·relativa á compra de uns terrenos ou de um esta
belecimento. na cidacl!! do Rio-Grande para servir de ar
·inazl'm de marinha e de capitania do porto. O ·nosso 
systema tem sido um systema, na minha opinião, anti
econornico; nós alu~ltritos para a rcpartiç~o da tbesoura. 
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ria da fazen·ia uma clsa na importancü de 4-:000g annuaes, 
que serve mal ; esta casa já está forra e refor1 a com o 
producto destes alugueis, o mesmo succede com a repa
ti~ão de marinha, para a qual, conforme as informa
ções, paga-:e uma casa. que está em um est:1do de. n.1o 
poder serm, ~o entretanto n~o ha um armazem onde 
se possa no R1o-Grande deplosllar o carvão nocessa 
rio para o con:;umo d~s barcas de vapor, onde se possa 
guardar uma vergontea; tudo está em ruínas e a clesabar ; 
não sei me~mo como a Cllmara municipal consente em tal; 
não existe uma llOnte, ou, como vulgarmente se chama no 
Rio Grande, um tr<•piche de embarque e desembarque para 
a administração de marinha ou mesmo da guerra : soure 
negocies da administração dl guerra em occasião compe· 
tente fallarei, mas de passagem direi que ha cousas que 
parecem in:·crellitav"'is. O arsenal tie guerra da côrte, po1· 
exemplo, até mand.t páos d~ barraca. encaixotados, pagan· 
do um frete tres vezes supenorá sua 1mportaocia ou valor. 
Pararei aqui, Sr. prrsidente, e peço ao nobre ministro da 
marinha que em tod;,s as retlexões que fiz nii.u encontre a 
intenção de o o[ender, ou de mo lo algum marcar a sua 
reputação. 

0 SR~ VISCONDE DE ABAETÉ (pres~dente do conselho):
Sr. pt·esidentr, antt-s de responder as observações que 
acaba de fazer o nobre senador pr•la provincia da Bahi.•, 
eu peço licença para o!Terecer D. consideração do sen ;do 
e da illustrc commissão de fazenda a!gum~s emcnJas 
que julgo nccessariJs ao projecto de orçamento que se 
acha em discu>s:io. A primeira é a que tem por fim aug 
mentar a cousignaçtio destinada para as despezas da se
cretaria de estado dos negocies da marin!w. O nobr,! 
senador pela provincia da Bahia, no começo de seu di>
curso, expoz as liuas idéas a este respeito e disse que con
vinha, que a !ti clo orçamento que se discute concedesse 
jáfundos para essas tÍL!spezas. O nobre relator. da com
missão de fazenda declorou l'm outra sessão q11e não ti.:. 
nha consign:1do quantia alguma para o au~mento de dt-s
peza que se exil;ia p~ra a refol'rua das di!Tcrentes secre
tarias, por isso que essas rt•formas, em virtude da lei que 
as autorisou, estãG sujeitas á approvação da a~semb!éa 
geral, tendo sido remettidos os respectivos regulamenros 
a uma commissão da camara dos Srs. deputados. Esta 
razão allegada pelo né.bre relator da commissão de f:J.
zenda podcra talvez ser proct:d~nte a respeito d.:ts re
formas das outras secretarias de estad 1, mas não é proce
dente quanto á reforma da secretaria de estado dos ne· 
gocios da marinha. 

o Sn.. FERRAZ :- Ha um :.ugmenro de 20:oooa. 

O Sa. VISCONDE DE AnAETÉ :-Esta reforma, segundo 
a lei que a autorisou, creio cu que não está sujeita á 
approvação do poJer JegisJa:ivo. 

0 Sn. FERRAZ : -Ainda melhor. 
O Sn. VISCONDE DE AU.ETÉ : -Esta reforma foi fetta 

em razão do artigo 12 d:.'t lei do 23 de agosto de 1856, que 
creou o conselho naval. 

Diz o art. t2 da lei : 
« O governo fica autorisaJo para reformar a secretaria 

de estado ~~s ne~oci_os. da ma1·inha e o quartel general~ 
como o ex1g1r a InstitUIÇão do conselho naval, tendo em 
vista que náo haja augmcnto do pessoal existente n~s so
Lrcditas repartições. • 

Já vê, portanto, o senatlp que esta refonna não ficou, 
como a de outras sec1·etanas dl! e>taJo, dependente da 
·approvação do poder legisbtivo. Assim, se acaso a nobre 
commissào não tem outros motin'ls pura oppor-se a esta 
reforma, c não entende que e lia está uo caw de ser revo
gaJa, ou por qualque1· fórma alterada, cu creio que é de 
absoluta necessidade consignar-se uma quantia para oe
correr-se ao augmcnto de dcspeza <fUC jú se faz com esse 
serviço . 
. O projecto de lei de. orçament? consigna para a secreta

na de estado de ncgocws da marmha a quantia de 33:oooa. 
A emenda que cu teuho dt: offerecer ê que se consigne 
p~r.a esta despeza. a quantia de 92:4SOH. Ha, pois, uma 
dJllcrcnça para nms dt! r.9:4GO$, que provérn J1) :mgmento 

de despezas que foriio aulolisad:ts pelo decreto de 19 de 
f~VCfl ÍI'O de 1859, 

Eu já dt·clarei no relatorio que o excesso rla despeza 
que actualmeute se faz cnm o scrvir,;o d·t sec•·etaria de 
estado dos negocios .da marinha é de 2.0:S~aa~87, porque 
da p~rcella de. 59:.i.bü~ cumpre dedum-se a Imporlancil 
dos ~"m?lurtJelllo~ que erão rect!Lidos pelos ol'liciles da 
secreta· 1.t da mannha e que ora são arrecadados pelo the
souro. O termo meclio dess·'s err,olumentos nos tres ulri. 
mos ~unos fui Je 30:126~!~13. Purranto, a reforma da se. 
cretaria de cs•o.do dns negocios da marinha não trouxe 
senão o :wgmento de 20:873H5S7. 

Etlaceresconliarei aincl1 que, se se apreciar bem a 
verba _uos ~molumenlos q':~ndu crão arrecadados pela se
creta na, ve~se que a sua unporwnciJ ~m~li1enrava por· via 
de regra todos os.annr;s, o que s.:: explica naturalmente 
com o desenvolvimento, que de um anno para outro 
tinha o serviço da repartição tia mJrinha. Sendo isto ú>
sim, persuauo-:me que a quest.io do aug nento, que se.no,. 
ta na verba da desp·cza com a secreta r ia de estado dos 
negocies da marinha aind1 fica subordinada á cons(do.
ração que acabo de fJze1:- O augmenlo de despeza tor
nar-s,~-::ha menor suecessrvam(•Jlte, visto como os emolu
mrntos que se al'l'ccudarão pt·la secretaria de marmha 
antes da reforma, e que agora são arrecad .. dos pelo the
souro, devem progressivamente i!· augm(•ntando como 
até a occadáo da rtl'orm:.t succcdcu qu1si iuv~ri.tvel
mentr. 
Par~ce-me, por·tanto, que ~s'a cmeod:J que oll'erecerci 

á cons•dera~ão do senado esta no caso de ser admittrd1 
pela ~obre commissão de LzenàJ .. o paragrapho que diz 
respeito. ao corpo ela armada com1~na para esta despeza. 
a quantm de .~71 :MO~. Eu, pelas informações que tenho, 
entendo que esta ·verba du de· peza deve ser elevada 
a 524:551 ~200. JI:l'rerá uma uilferença p1ra mais de 
53:0Hg200. 
E~ta d;ll'crença provem dn augmento dt! officiaes cm. 

algu~a~ classes, e da nova organisação que se dl u aos 
machm1stas. 

O projecto de lei rlo orç:mv·nto que se discute não 
contemplou estas despezas, que aliás forão al:ltorisadas 
por l~i e que actualment•! se _faze~: po~ consequencia, 
parecra-me que esta verba nao pode deiXar de ser au
mentada, para que a despcza se possa fazer· é uma da
que !las despezas que não podLm deixar de ser feitas 
sal v? se o pode~ legislativo annullar. os actos que forâ~ 
pral1cados em virtude de uma a ut011Sação concedida ao 
governo. e q11e o governo exerceu_;. é uma despe~a que já 
se está fazendo no corrente exerciCIO e que contmuará a 
fazer-se no exerci :io de 1860 a 1861. 

Por consequencia, parecc.:me que o senndo eleve admit
tir esta emen_da,ou 7ntão aut?risar o governo para annullar 
os actos gue JlÍ pratrcou cm nrtude da anterior autorisaçii.o 
que lhe foi concedida. . 

_Para as iotendencias da marinha c~n~igna o rrojecto de 
lct 1.21.:090~600. Deve em mmha op1mão ser elevada esta 
consignação a 124.:090S600. Haverá uma diliercnça para 
mais de 3:000~. Este augmcnto provém da crcação de 
agentes compradores nas províncias d1 Buhia, Pernam
buco e Pará, em virtuJe d~ decreto de 20 de f'tvereiro 
de 1858. 
. Este d~creto tc.,.e por fim reg~:~ lar melhor o serviço das 
mtcndencws; o governo, competentemente. autorisado~ 
nomeou estes agentes compradores nas províncias a que 
me tenho referido. E', portanto, necessario, indispcnsa~el, 
que o poder legisl<ativo f0rneça ao governo os meios para 
fazct· face a estas despezas. O senado vê que todas estas 
despezas não forâo decretadas pelo actual ministerio, não 
nascêrão de actos que n:lo estejão autorisados por lei; por
tanto, reconhecidas e~sas condições, parece-me cvicll!n!e 
que não se póde recusar ao governo os meios de satrsl'azer 
a taes despczas. 

O para~rapho relaltvo a ars(>n1es consigna a quan
tia do 1,274:1.55~154.. Esta quantia deverá ser clevnda 
a 1,3~3:556~839. Haverá um augmonto de 4.9:101$685. 
Este augmento resulta da creação do estabelecimento 
naval de I ta pura, na provincill de S. Paulo. 
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Não é preciw dcmnnstrar ao senado as vantagens que 
devem remltar deste estilbelecimento; parece-me que o 
sen:tdo está convt•nciur> de que convem sustentar, protc
«er c desenvolver o estabdecimento de ltapura. Se, por
fmto, esta é a opinião do scn d•>, é indispcnsavcl que 
elle vote a quantia a que me tenho rcferitlo. 1\fas,. se a 
opinião do senado é outra, se entender que eJta despaza 
não dcTe continuar, dl!ve votar a suppressão deste esta
bdccimento. 

Para as c:1pilanias do porto dá-se a importancia de 
99:373$375. Acho que esta quantia deve ser elevada a 
·106:4·2'»· !::1 um <.~ngmento de 7:064$625. Este augn1ento 
resulta da creação da capitania do porto na provincia da 
Parahyba. E' ac1o iiOlerior ao meu ministerio, mas o se
n!.ido compre.hend•: bem que h a vi.t. ne~es~idade de se crear 
uma capit~n a .to porto na provmcm da Parahyl1a. Eu 
entcnrlo que convc·m conservar t'Ste estabelecimento. Se 
o senado não for de opinião diversa, tem de votar a quan
tia de mais 7:064$625, que é necessaria para satisfazer-se a 
essa despeza; se entender o contrario, deve votar a sup
pressão desta capitania. 

FJrça naval e rtavios de transporte : em logar de 
1,025:M8~150, d~ve dizer-se 1,1.23:2H~036. Ha uma 
dill'ercnça p:.~ra mais de 97:4258886. Esta dilferença re
sulta dos maiores vencimentos dos ofliciaes de saude, fa
zenda, nautica, ar tistfls c machinistas, pelo motivo de no
vas org:misações que se f.izc1 ão em virtude da lei. Esta 
despeza, pois, é destinada para o pagamento deste pessoal 
da armada. A dcspeza já se está fazendo ; é preciso occor
rer ao pagamt::nto durante o exercicio de 1859 a 1.860. Por
tanto, é indispensi!Vd que a quantia seja elevada, como 
proponho, para poder fazer-se:: face á despeza. O senado 
vê que, no caso de não elc:var-se a verba e de não serre
Yogada a dcspeza, havera necessidade de abrir crcditos 
supplementares. 

O nobre senador pela llahia, cujas luzes muito respeito, 
clisse que os creditas supplementares er:io a regra dos 
nossos orçamentos, e orçamentos a excepção. E' isto uma 
gr.~nde irreguLriuaJe, e para evitar-se cumpre que o or
çamento se faça convenientemente. 

E' preciso que o corp0 legislativo attenda a todas as 
dcspezas que ~ão inJispensaveis, e el;mine aquellas que 
entender que não convem que se fação. 

No paragrapho relativo á escola de marinha, em Jogar 
27:5708800, deve diur-se 76:328ao76. A dilferença para 
mais é de 48:757a~76. 

Esta di[e::rença provém do augmento do pessoal e ven
cimentos pela nova organisaçao que se deu áquelle esta
belecimento por decreto do 1° de maio de 1.858. O go
verno foi autorisado pelo poder competente para reformar 
a escola de marinha, e reformou-a em virtuâe do decreto 
do 1. 0 d~ maio de 1858. Esta reforma trouxe o augmento 
d~ dcspeza que tenho indicado. Daqui se segue que, se o 
senado entende q11e esta reforma não deve ser alterada, 
q11e não devemos voltar aos tempos anteriores á reforma, 
annullando tudo quanto se ba feito, o senado não p~de 
recusar-::.c a prestar o ses voto á emenJa que augmenta a 
verba respectiva com48:7a7a276, quesepedepara a escola 
de marinha. 

Se o senado entende, como eu entendo, que esta reforma 
não deve ser alterada, que não devemos voltar aos tem
pos anteriores â reforma, parece-me evidente que elle não 
poderá recusar-se a prestar o seu voto á emenda que aug
menta com 48:757~276 a consignação destinada para a es
cola de marinha. 

No paragwpho relativo ao material da armada, em vez 
de 2,0j2:6z6$, eleve-se dizer 2,299:0898600. A ditl'emnça 
de 216:463»600 resulta do encarecimento de todos os ge
ntr?s o outros artigos de· fernectmento para as officinas e 
naviOs, c do aagmento de despezas com o combustível 
aos vapores. 

As informações rela ti ya s â di lferença cntr J os preços 
elos generos e outros arllgos de fornecimento que actllal
mente se comprão comparados com os rrcÇos de ot~tros 

tempos forão~me fornecidas officialmentc por pessoas <[Ue 
estã~ ~o fac~o desta diiierença; e penso que não podem 
admllllr duvtda nem· contestação. Todos nós conhecemos 
que o preço dos generos hoje são muito mais elevados • 
todos os generos teem encarecido de preço· portanto ·é 
fóra de duvida que com o material da ar~ada ·terá' de 
fazer-se uma despeza maior do que se fazia. Esta verb:l. 
de despeza está sujeita á causa geral que actua sobre ~ 
elevação dos preços. 

Quanto ao pa_ragrapho que diz respeito ás ·obras, em 
Jogar da. quant1~ de 140 :o~og proposta pela commissão 
par~ o dtque _da Ilha das Cobra', deve-se dizer 300:000$ 
A ImportanCla de 300:000$ corresponde a e 30,000 de 
quatro prestações que se tem de pagar no exercicio .de 
1.859.,a 1860, tempo _em que deve estar acabada a obre 
na forma d? rcspectiV~ contrat~. A informação que tive 
da ~~ntadurra a respetto do dtque da ilha das Cobras 
hab1hta-me para expor ao senado o seguinte: 

DIQUE DA ILHA DAS CellRAS. 

Foi contratodo por e 75,000, no prazo de 30 mezes 
?ontados de 25 àe abril de 1.857, pagas cm 10 prestaçõe~ 
tguaes de e 7,500. 

Tem-se pago : Lbs. Réis. 

:J.a prestação em 7 de maio de 1.857. 7,.500 ou 6i.:864H86!~ 
2a • 5 de outubro • 7,500 • G5:4-54.SM5 
3a • 5 dejunho de 1.858. 7,500 • 70:588$23 
.ta , 31 de agosto _ " 7,500 • G7:6o5a6s~ 
Sa • 31 de Janeiro de 1859. 7,500 • 7'1:2S7$12S 
sa "22 de junho " 7;500 » 72:727~272 

Fal~a a pagar • • • 
a·o cambio de 24 d. 

---. ----~ 
45,000 • 4:1.2:527~677 

30,000 

3()0:000~000 ---75,000 712:527$677 ------
Deve ficar c0nclu:da toda a obra em 25 de outubro 

de 1859, conforme o contrato. . 
Se as e 30,000 fossem calculadas ao cambio de 27 d. 

importarião em 266.G66a670. ' 
Já vê o senado que a contado! la informa que a- u!tima 

prestação deve ser paga no exercício de 1858 .a 1859 e 
o que se deve são t 30,000. Creio, portanto, que tamb~m 
deve ser approvada esta. emenda. 
. A quantia que a illustre commissão de orçame1ito con

signou para o melhoramento do porto de PernambUco no 
corrente exercicio é de 150:000U. P.uece-me tambem 
conveniente. que esta quantia seja elevada a 200:000~. O 
govern? esforça-se em empregar t?dos os meios para 
conc~m~-se esta obr~, que é de mu11a v~ntage!n para -a 
provincta e para os mteresses geraes do 1mpeno. . 

Segun,lo as informações que pedi á contaâoria da ma
rinha, vê-se que no exercicít> de 1.858 a 1859, somente 
do 1.o de julho até março, se despendeu com os melho· 
ramentos do ·porto de Pernambuco ·a quantia de 
199:01.2$230, a s~ber: com o melhoramento do porto de 
Pernambuco 1.35:363S932 e com a barca de excavação 
63:6488298; o que dá~ somma de 199:012a230. 

01a, ha ainda a observar que desde 1837 até 1858 a 
despeza com os melhoramentos do pol'to de Pernambuco 
teem marchado sempre em uma escala ascendente. Por 
exemplo : no exercicio de 1837 a 1.833 a dcspeza foi com. 
os melhoramentos do porto de Pernambuco de 50 o a e com 
a barca deexcavação de 1:8L5$565; no anno seguinte se 
despendêrão 16:4.92~ L05, e assim· por diante. O quadro 
completo deste serviço desde o exercício de 1837 a 1838 
até o de '18ü8 a :1859 é o seguinte: 
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CONTA DA DESl!'llZ.l FEITA CO~I O 1\iELilORAME:-iTO DO 
PORTO DA PROVJNCU. DI~ PEiiNA~IJ!UCO, CO;I!FOIIIIIE OS 
llALANÇOS GJ;RAES DO. 1\JPERIO, DESDE O EXERCICIO 
DE 1.837 .A 1838 ATE' O DE 1855 A 1856, E DESTA 
ÉPOCA EM DIA.NTK, SllGUNDO AS DIDIONSTIUÇÔES RE· 
CElllDAS DAS TDESOURARlAS DE FAZE;:>iDA, CO~O SE 
l•.ASSA A ESPECI11ICAR, 

Exercicio a Dielhoramento Ba1·ca de ex·· Totaes. 
que pertence do porto. cavação. 
a despeza. 

1.837 a 1838. !iOOHOOO i:8toao65 2:~15r65 
1838 a 1839 16:.to2ato5 16 :.l.02S l 05 
1839 a 184.0 37 :4.88~ ~ 71~ 29:700~000 G7:1s.,aJm. 
18-~0 a 1.8 ~1. 31:233$151 '3.14-8$9\>3 3!,.;3R2~14.\. 

18H a: 18~-2 1.5:1'1.2$755 1.5.11~28755 

1.842 a 181~3 2ooaooo 29:313$280 29:513S28ü 
1843 a 18/~t 5:058U386 7:676$870 1.2: 735S256 
1844. a 181~5 9: u!i-2U '~7o 9:04·2~1,.70 

1845 a 1846 13:693a6a2 6:30!~$ 755 19:69~~:~87 

1.846 a 1847 io:o7osu.o 89$670 1 0:15.9S81Q 
1.848 a 1.84.9 55:4.s3ass2 3:752$013 59·2 :5~89~ 
1.84.9 a 1850 66:9718063 1.3:020$066 79:9918129 
1850 a 1.851 37:465~641) 25:927»748 63:3938393 
1851 a 1.852 57:559S762 3:Moa ooo 60.959~762 

1852 a 1.853 88:<1.50~517 88:450S517 
1.853 a 1.854. 84-882Q647 661n369 8.):54.4.8016 
185t a 1.855 89:060HOG6 9:060$096 98:120S1.62 
1855 a 1.856 81:3678177 7:750$56l 89:11.7$738 
5.856 a 1857 98:867g601 4:75~-~582 103:622 .183 
1857 a 1858 1.27:o4oat>75 4-:34·6U37i 131:387ao4a 
~858 a 1.859 
até março 135: 363U932 63:64-8~298 1.99:012~230 

----------- .. --
1..037:1.58S855 239:155UM2 1, 276:31.4.~317 

Portanto, já o senado vê que este serviço, que aliús é 
de grande ulitida•1e, e direi mesmo de aus(\l!lta necessi
dade, tem merecido da parte dos poderes do estado a mais 
decidida c efficaz protecção, consignando para ellc to'.tlos 
os annos fundos superioÍ·es aos do antcriur. Assim é que 
a modesta quant·ia de 500$, despendida com esse servit;o 
11v r.xercicio de 1.837 a 1838, foi eleva<b no exercício de 
1.858 a 1.859 á som ma de 200: oooa. Parece-me, port:mto, 
que a quantia consignada pela illustre comtuissào, que é 
t.le i50:000U, não sera sufliciente, e que cunvem seja ele
vada a 200:000U. 

N:1o termin:.1rei sem inFormar aindil o SC'n1do que no 
ministerio actual, e em comequencia de uma requbiçáo 
do nobre ex-p1·esidente de Pemamuuco, o Sr. conselheiro 
Saraiva, um engenheiro hydraulico, que estava ao scrvico 
da província do Ceará, foi chamallo e ajustado para exâ
minlr as obras do mellwramcnLo do porto d~ Permm
buco, e para dar a sua opinião e plano. 

Jft vê, po1tanto, o senado que por mais esto- motivo a 
qua~1tia con~ign:Hla para este oujecto de servi·~o não será 
saOtciente, Já porque se reconheceu que a d,~sp<: za sem
Jil'C augtncntou annualmcnte, ja tJOrque se autorisou uma 
11ova despeza, queé a que acabo de mencionar. 

E' muito provavel que os exames a que tem de pro
ceder o engenheiro hyà,·;mlico que veiu d<!l Ceará exijão 
:.dgum augmento na verba. Parece-me, J>Ortanto, que a 
cemmissüo rleverá ac<:itar esta emenda que vou o[ferecer 
á sua co:tsidl!raçiio. 

Quantlu se discutiu no camara dos Srs. deputados a lei 
d~ tix.ação de forças navaes para o exercício futuro cu 
J1ssc 9ue no thesouro existião algumas sommas que crão 
tleduzu.las do soldo dos oUiciaes c praça da armada para 
csta!Jelecimento de um asylo de invahdos, e declarei que 
parecia-me de justiça que, assim como o thesouro paga 
JUros das quantias pertencentes aos orphãos, recolhidas 
aos seus cofres, assim devia lambem pagar juros das 
quantias que existem nos mesmos cofres pertencentes as 
praças da armada e destinadas para o asylo de invalidos • 
. Cumprirei agora a promessa que fiz, oU'erecendo á con

salcruliÜO da commissüo a sc"uiute emenda: 
• Pelas qmntias dcftinada~ ao aqylo de inyalidos d~ 

marinha pngará o ·thesouro n::~eioual a :11csmn taxa de 
ju1·o do t·mprestimo do cof:c d >s orph:los cslabelecida 
pda lei n. 779 d·e G de seternbm de 185~, contundo-se 
c_ste juro d~sde o dia cm que as mencionadas qu:Jntias 
uverem entrada para os cofres pul·lico.~. » 

En explico todo o meu p ·nsamento' ao senado. . 
. Entendo que o thesonro dere pagar un'J jüro das quan

tias que t•·m nos seus cof1 es e que são dcstinad s ao. 
a?~lo de invalido.s, não só depois qt~e passai' estadispó
SJ~ao de lei, mas tambem comprehend ndo todo o tempo 
de COI'/ ido :1n' eriormcnte, fazendo se a conta dos juros á 
vista elas entradas elas quantias Bos cofres do tl1esouro. 

Persuudo-me que o thesouro e~ lá obrigado a este pa~ 
g~mento,, qu~ é antes uma rcstitui~ão, porque elle se ser
vm do dwhCiro. 

Se o sl'nado pen,nr do mesm0 modo que eu, approva
rú a emend 1 cofilo ella se acha redigida. Se o senado não 
pensar asúm, a I'< d-tcção devcd ser outra. 

Mas eu não vejo razão plausível para. que ·as officiaes 
e praças cll arm~da que contribuem com um dia de soi:Jó 
para se est:.belecer um asylo de invaiidos !iquem priva~ 
uos d_o henclicio d<·lS juriJS correspondentes ás mesmas 
qr~ant1as de~de que cllas entrárào p:1ra os cofres pu~ 
blLCos. Acho, portanto, que a emend..t deve ser approv:tda 
na fórma por que se acha rulig1d..t. . · 

O nobn.: senador pela província da Bahia exige de mim· 
algum~s informaçõt;s a que não flOd-:rci hoje satisfazer 
tão completamente como desejo ; amanhã ... 

O Sn. FERRAZ:- Sim, senhor. 
. ~ Sn •. VISCONDE DE AllAETE': - ... eu procurarei sa-:

tlsbzer completamente ao nobre senador. 

. S. Ex. fali ou na compra de um terreno na cidadé do 
R.to-Grande do Sul para a capitania do porto, e para ... 

O Sn. FERRAZ: - Rarmazens. 
O Sn. VISCONDE DE AJU.ETÉ: -E arm~uns. E~i• 

tem na secrct~ria de marinha muitos pareceres c inl'or 
m~çües acerca da C1ll'lf r a de certos terrenos na c:ct;d 
d·J P.io-Granch~, pua estabelecer-se a t:apitania do porto 
c armazens. Es:c n:·gocio está pendente ha muito tempo. 

Eu tenh~ IJCSitad~ em d::.r um~ d.~cisâo a este respeito 
pdos segumtes mot1vos: nnndt!l consultar o conselho na
val sobre a compra dos terrenos que se o[erecião, c o 
cooscll1o naval cm duus consultas é de parecer que um 
~·JS. t::rrenos,, cuja compra se olterece e que pertence ao 
1nd1V1duo CUJO nome n à o me lembra ne~ta occasíão, não 
~ proprio p1:r~ ~ estau~lecirnl'nto ela ca.pitania elo pnrw, 
J,il pol'lplC o no e estreito nesse logar, Jâ porque o Jogar 
e pantanoso. Ora, no conselho n.1val, como sabe o nohl'e 
st•nador, existe~n olliciaes de marinha que teem conheci
mento da Jocalrclade, e ha um membro do conselho naval 
ollicial de engenheiros, de capacidade incontestavcl, qu~ 
estévt:: ha pouco i~:mpo no Rio-Grande do Sul; H ,.ê o rw
?rc senador CJUe <:sta~ .consultas não podião deixar de 
l<~zer sobre o UJ('U cspmto grande ir11 press1l?· ~l~vo) po-. 
'em, accrescentar que por outra part~ ha unlormtlções 
em CODtrudicçào OU Clll St'Dtiuo üppoStO ás duas COnsultas 
dy conselho nayai: Uma ~essas informações é do ex-pre
s!lente <b provtneta elo Rto-Grande do Sul, o Sr. Jerony
t~1o. Franci~co Coelho, que pelO$ seus conhecimentos pro
hssiO~aes deve suppor-se que a111'eciaria muito bem a 
qucstao. 

O Fln. F .llRR.I.Z dá um aplrte. 
O Sn. YISCON'DE DE AnAETE' ·- Ha no mesmo sen~ 

tido ~ parecer de. duas commist-õcs que se nome~1ráo para 
examm~r a locahcl.~d~, e a opinião de um nol>re senador 
que se Interessa nm1t~ por tudo qu.an~o pó de concorr c r 
para o ~.cm e prospcru.b.d~ da provmeta. Este nobre st:
n~rlor alhrma ~uc. a locahd~de é propria pura o estabek 
ctmento da capttama. ·. 

Te!l1-me faltildo o tl'mpo preciso para rever todos. esses 
papet~ c estud<~r novamente a questão. Direi mais que 
n~ le1 ~e orçamento de 1.81B a 1859, como creio ,que 
dtsse !l0JC o nobre senador pela n~hia, consignou-st: a 
quanlla de 70:000~ pura a compra de um terreno na 
cid,\de <lo Rio-GI'allllc. . 

• 
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SESSÃO E~I 2u DE JULIIO. 

O Stt;· F:e.nn;\z·: --·St'gunJo as informações qú\l.: rivt•. • 10. Em lngw uc no:OOOU ·par~ o me1hóramen"to ~lo 
{) Sn. VISCONDE DE ABAETE': - 0 corpo legislativo, poTto de Pern.,ru(mco, d'ga 81: 200;000H. . . 

p0 rtar,to, parece que reconheceu que a localidude de qu, . • _Pd.-s qu.ntias destln,d;.ts ao usyJo de invardos d.l 
~e trata é propr:a. Ett darei nmunbã ou tl,·pots informa.. ~tar!llha l'"g .• rá ? thesouro nac:onul a mesma taxa de· 
rõc-s mais çit cumstanci:td:1s a este rcFpcito, lendti :1~ con- JUro cl.•. CIIIJ~·· Sttmo do cofre tio~ orphãos, t·stabelecida 
;ultas Jo· c0nséll{o naval e todns as uu:r .. s informações pda .11·1 0 • t7U de ~ de ~etcmLro di.l 18M, contando-se 
que eu prOl'urei r•lltcr e colligir. · t;'t'~ Juro drsd: 0 dta em que as mc·uciooaJas: qllànt.ia:~· 

O senado apreciara tudo, c rcsolvct a o que fôt' mais ttver~::m eutr;.11 lo p<.~rl1 os cofres publico~. . · 
acertado. · · " .Paço .do St·n:tdo, cm 2G de julho de 1859.- Viscondt: . 
. O nobre SP!J-:'dot' f.dl?u nos mnchinismos de luzes q_uc de A bae1e. • 
crã0 ncc• ss:~rws para d ,yer sos ph~rot·s qr1c !la na provm- _Fo:.'io apoindas 0 P~tr:l!·ão cm discussi!o com.a m~ter.ia 
da do Rio Grand.! do Sul. Eu creio qut.: todJs essas cr;- pr 1nc1pal, ructws a .ulttma emeníla, a qu•l 0 Sr. pr.esiJen"' 
cornmendas já ~e fizcnlo t a primeira foi p<:ra o plwrol d~ tu d•.:t:L•rou que l~C:JVa reservada para ser tomada em 
Itapoã, e ü.epo~~ p::i'.a outros dous pharocs. ~u me com~ cun,td~!'açao na dtscussao das di$pOsiçCles gcraes •. 
promcllo a Vl rrhcar t&to, e amanhã mfot·rn:rrct ao St·n:.do. 0 . 

fllllou o nobre scnotlor na barca de ex cavação, e notou Sn. PRESIDE;>;TE: -Não havendo m1is quem peca a 
ri.'lb ter ella aind.t partido pora o seu destino. palavr:t, ~ou pór a Vt los. , ' 
. E' i~to uma verdade. Eu liz todos os esforços pos-iveis O Sn. ''I: CONDE DB lT.ABORABf:- Peço a p:d1.1vra, 

para ver w se podla !em granel<! pe· igb fazer ~cguir a o Sn. PllESIDENTE: _ T~·m a P"hvra. 
barca de excavuç:w f{lle se Linha encommt·ndado. Ota, o 
p:ll'l~Cet' das pe soas cntendicla> foi l'{lle a ba;ea, rlc qual O Sn. YISCONDE DE ITABOR,HIY • '-Sr. presidente, 
fJUl·t' moJo que fosse, corria ~rande ri~c"; ú vista d··st~s q~:·ntlo ~c lrawu ~a relo, ma d~ secretaria Jo ·imperio cu 
parccercs,não me animei a tom::tt' uma tão grande r e.-pon- tltsse CfllC a mat~ll'la d., comrrussão de fazenda não tinha 
~abilidadc, e julguei melltot• destinar e.;~ a barca para o IOI!l~do c!n c; n~!l·l.eraçào o. accresci~o de despeza qut:: 
~erviço da bahia do lHo de Janeiro c manda,· encommen daht provwra, por Julgar rn~ns convcmcnte que csse·ne"o
dar outra pa• a a p ovincia do H to· Graude do Sul; por i~so cio 1~.-se prinll:iramenlt.: tr·at<.~uo na camara dos drputaii'os; 
expendi as ordeus nesse sentido, e jit tll<•ndou-se cons~ que Já havra cnc<.~rrt ga,Jo a uma de suas comrnissões o · 
truir outra bàrca de rxcavaçáo para a pr·cJvincia do Rio. t~xamc ~lelle; que, se a reforma fosse alli npprovad'a·t! 
G1·ar.dc do Sul. Espero que com esta não acontecerá 0 const·gutntemeute contemplada no orçamcn:o Je 1860 a 
mrsmo que .com a primeira. lSôl ~ tyuantia .correspondente, o sena<lo teria occasrão de 

faltou o nobre sun;lllur no contr:.tto celebrado com ''xamm;u·. a r~f, rma .c de dat·-lhe Oll nãn sua approvàção 
T"rTand Thomus. E'. ex:,cto que cel~brei este contrato e qu;,ndo. dtsc~llsse.o 1h.l0 or~am~nl"; e que, finalmente, no· 
:l3lC\'Cl'O cjuc OS ('l'eÇOS ele l'CUilt}UCS forao muito dimiuui- eaSO .allirmattvo, !Jcal'IU O goveruo autorisado para abrir O ' 
dos; os preços que devem p:1gar us embarc~ç<'it'S q,1e to~ ~nd•to supplt~rrH·ut .• r que a relorm.1 exi<>c, 
rem nhocadas pelos vapores do empr,.z~rio são mcno1•1·s A mJiotiJ da comtuissào sabia que ti~1hão ficado de
do que .untes do contrato; entendi, poi~, que na o tinha p(·~~-tentes da "'pprov~çar., da. a:;~emLiéa gcr~l sórhcnte a> 
fcitu máo cor\tr:.tol no er,tanto, consta'-me que ha rcpr·e- !·efu.rmas das secretan;.~s dn ll~p~ti·,, dos cstrangdros e da 
~cu tacões a t ste r':~pt'ito. Já mr! di~sl'rão ulgumas pessdas JUStiÇa; porém t:ntendt'U m ·b n·gt~hu: n:\o estab.elecer a: 
da 1·ro vinciâ do Hin .. Gr·ande do Sul que os inconvcnien tes t•csp. i to da de~rt·za provc11iente du augmcnto ·dos venci
que havia nao rc~ultavao dus preços dos re:bn~ues, mus meu.tos do~ ol!i~ta,:s .la sec1'e~aria da m.,•·inha uma excep
de outras causas, como a tillta de numt·ro sulltcicnte de ~ao• a?s pnncipws que st•guJra a respeito das outras .se-
vapores para aHt~ndrr-se ao reboque das embarcaçõc~ crt·t<•l'JaS. · · · 
que estiverem pat·a entrar e das que quizcrem vir Je São estJs as ooscl'l'ações que cu já havia feito n:t·dii· · 
S. José do Norte j·ara o llio-Grandl;',... cus~ã~ do orçnmenlo tio imp"ri": c .a razãl) por qu~ a 

0omtmssão na o Coutem piou no d.t ntllrmha a Jl speza pro. 
O Sn. FERRAZ dá um aparte. vcniente da reforma da hspt.:l:tivu sccrL'lürh. . 
O Sn.. viscoNDE DE ÁDAETIÍ:- .... mas dissc1'lío que , Se o n?ure presidentu tio ~onsdho _entenJc, porém, que· 

nno, e que o inconveniente consiste no que digo. c convcmente, que nào ~la trregulur.tbdc cm contemplar 
0 Sn. FERRAZ : _E' outra questão. n? orçamento que. se dtscute actualmente, e que deve 

vtgorar no exerctCto de ltJ5~ a 186.0, o au"rnento pedido 
O Sn. VISCONDE DE ABA ETÉ:- Sei que ha represen- pat·a a tefoJ•rna da secretaria de iua•·inha, lle não contem-. 

lll~õcs dcs,as associuçõe~, mas ainda não vi o que nellas piar a tle outros ministel'ios, cu nenhuma Juvida terei cm 
se allrgil, potque ainda as não recebi. Quando me vierem approvar a sua emenda. · 
Íl~ O:áos eu as examin~n:i. e procut·arei dar as p ovi· O nobre ministropt·opõc, na VCI'bl relativa ao corpo da 
dr· netas que forem possiVtlS, E' o que tenho a ob$erva•· arma:la ~classes ann.::xas! um .augmento Je quasi 53:000;1, 
ao S()nado, e amanbü darei infonnacõ(•s mais detalhad s c o JUSltÜcou com as dtsposi~õts do regulaménto qu;:. 
ao nobre senndor r·cla Buhin. ' elevou o numero dos cngeuh11tl'OS e machinistas dos Il.!l-

Vierão ú mesa as sC'guintes vios a vapor, c augmcntou-l!1~s os.vencim•:ntos. E', pois; 
u~1:.1 d08_PCI.:l cre~;la pelo mmt:~torw p'-tss.ado, e quo nà::J 

EMENDAS pode detxar ue lJzer-$01 salvo se fôr l'cvogatlo este regu-
• I,a A secrdaria de estado, em Jogar d~ 33:000ü, diga- lamento. · 

se !l2·.tsoa. · A maioria da commi~são procurou quanto estava rle 
• 2.a Corpo ela armJda c classes annexas, em Jogar de sua parte contemplar oo orçamento que agora se discute 

~ 71 :5.~06, d ga-se 52· :551 S200. tndos os augmentos de dc~pezas provenit!utes de leis ou· 
• 3.n lntenJencia,, em Iog:~r de 12l:090SGOO, diga-se decretos Jo gove.rno publicados depois que elle foi vo. 

I!H:O!l0~600. . taJo pela carnara à·os dep.utados. No rupidu exame que 
• 4,n Arsenaes, em Jogar tle 1 ,27.i:455~ 154, diga-se fui o!Jt•igada a fazer dessas leis e decretos, alcruns lhe 

1 ,323:556~830. cscapárao, e entre e~ te~ o que cr~ou a despez~ de que 
. • 5.a Capitanias ele portos, cm -logar de 99:363S375, ~gora se trata. A ma1011a da comrmssao de fazencla está, 

dtga~se 10ti:-\.28$000. · pois, coherente com o principio q.u~ adoptou, aceitando 
" 6. 4 Força naval e navi0s de transporte, em logar de a cmenJa propo~ta pelo nobt·e mw1stro da marinha, o 

1,025:S-\.8~150, diga-se 1,123:274$036. qual, torno a dtzer, pede os meios necess;irios para occor-
• 7.a Escola de marinha, t:m Iog11r de 27:570~800, di- rcr a (f.·spezas creadas, não por olle, mas por seu ante-

ga-se 76:328~076. · · cessor. Strva-nos isto de uma li~ão mais para não con..: 
• S,n l'tluterial, cm Jogar de 2,082:620~000, diga-se cedermos ao governo autorisações que dao em resultado 

2,299:083~600. · · · . ·· · augmentos de despeLas que a mór parte das ve1es niio 
" 9.11 Obros, em Jogar de u.o:oooa para o éliquc da ilha se calculão qaanuo .se concedem semelhantes autorisa-

das Colms, d;g:\-se 300:oooa. . ções. 
39 
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?\1 ''crLl Tntcndencias, pede o nol,rc ministro 12~:091e 1\'ão tenho outras oLsc·t·v •Çt'ies .a ra7.Cr .. 3 c-.te rcsneito 
(•m log~r da 12 I;09ng, c justifica, este augmcnto com _senão a de pe:Jir que se olhe muito allcntamente para oa 
a creaçã,, fdta tamucm por seu nnteces~or, d ~ agrn· nossos de ,.os tos e ... scn:v·s, porque estou persu:~di lo ~.e 
tcs compr<~dorcs nas províncias ·tia B:·hi .• , Pernaml>uco c que lalv. z a t•·rça p:trte do que D')S custlí•) é de~peodtda 
Pará, cm \'Írtu~c do ticcrcto de 20 d11 f.•vereiro de 1858. cm pura per·l~. . . , . . · . · .. ···· .. 
:E', porianto, um3 despe7.a legal, po>to me não scp. possível O nobre mmtsti'O prde 30~:000~ para cnn!mu l'çãl') ·~:lR 
dizer .liC foljustificada fWlas necessidades do serVtÇ01 C pc!J ohms ÓO por 6 de l'crnambuco, O a coi_ntlJissão'JiJvb 
qual nM pos~o di!ixar d<! ''otar. consi~nad_o ;, de ~5o.oqo$: ~sto11 per::ua1 rlo aind<~A~ q11~ 

Arscnacs. Em logar •ic 1,2 4.:ooog pede o· Sr. ministro I 0:000~ c qu •ntt:• srlfi1crenle parJ dar á obra duporto·de 
1,32~:oooe, ISto é, o augmento fie ~9:uoos, provrn:ente da Pt·rnamloUCII um l'rogr.·s~o I'<IZO:t\'f'l. . : ... c' 

crc-ação do cstauclrcimcnto naval do Itapu•a. Este esta· Nas circumstancirs cm qnc no3 achamo.;, não. creio 
helecimentO c, no meu conceito, t·!e \'atltagcm, scnã'l de que pOSSlmOS despender mais cJevad.tS sommas COIII CSSC 
r.hsoluta necéssid .. d·~; é um estaLelecimento que já se rn ·lhoram•·nw. Até 1 ~58 o nwis que se ga-Lou ann'Jal. 
ncha cn•ado, e c·1nvem que continue: n~o po~sn, pois, m•·ntt! r.om 11 obra a que me, reli r~,, foi 13 i·UOO"~. No exer
dcix:~r ~~~votar pela cmcodii que nesta verb.t propõ~ o Sr. cicio de 1857, 131 :OoO~. O n lbre mini~t··n ·assevera que. 
ministro da marinha · no dtd 858 a 1859 dcspendêrã•1 se mais de 200:00'·S : maro 

Em minha opi1•iao, o go\'erno teria procediJo rn3is r~- n.~ . é •s~o r.,z:w pa~a dt~ii;nmas de reduzir a 15 · :000$ a 
gul.trmentc !;C bOUVCSS;~ p~dj lo ~i cam:tras ·•UtMiS IÇ:iO despeza do t·XO"CÍl:Í1l corrente; p~r.t O que ba,tarft di
para crca~ esse ar.s•·nal c as quanti~.s inrtisp•·nsayd~ p:tr;, mi nu r um p·•uc;o o .pL'!BIIIll cmpregHlo no tra~alhp. .. 
~;eu cu~tcto. A ultltd.Jdc do e~tal>ec!.nl'nto n1ll JUStl!lr.a '' ·nonrte ha..c.uos de t:rar meio; par.t f'ati~r..~zor'atodl)~ 
maneira por qUi! o gn\'crno o creou, lauto mais porque os e upl·n'•o• que temo> contr.•hido c pag,ir as .otlt··as 
p:lr(•ce-mc ter ou vil o qUt não é só a n·plrliçao da mar i- despoza- does a;lo 1 Cn.ntar· sc-!1ap 1r..1 is~o c iu o. ·s:lldo 
nha que concorr~ para as dcspezas desse m sena!. que aos e~l~reicios s g•Jin cs l•·gou o d .. d857 a 1858 ? Ma~ 

Na verba Capitania dos portos flCde S. Ex. o aug- •. ,g·) ,aJd,, l··m õe suppr·r o dc:icit do exerc:cio co_rrcn!r. 
mento de T;OOO$, pron~niente da crcaç:io dac,.pitania do e do rt · 1858 a 1 R 59, q11e taml•em o te,·c, apcznr de 'se· o 
porto da pro\'incia d:t l1ara!Jyba, qu! tamb:·m roi um do· da m •Xiflt3 rt·nd I j c accumutarernos a~s·m (IS a:mculd ,_ 
:•ctos c'lo ministerio passado. ~ao rstou habilitado p •r a d··s no d,! 1860 a 1 S61, que pro v J\'l'!mcn·e terá gr.md'e 
rlccidi~ se a w~;•ç.io dessa capitani.1 cm ou não necessa deficit so não tr .. t.•rtn'JS de f..zer a m.tis severa eco
ria, OU ~C OS~rvivo que t'Jla pr~Stl COrrospnnde hs !h:spe· IJOmÍ:t. 
zas qu':! faz; mas cm todo cas'l, c emqu.wt•> não fór rc· Não sei se a obra do porto de rernamb:lCÓ está. sendo 
l'Cgado O decreto que a C3tabefcceu, é fnrÇf)SO consignar rei!a pelo Olt·lbor :')'Stema e Se roi convenie l{6ffi3nlc c::
no orçamento a qua:11ia peoida pelo Sr. prrsid·~nte do tudad, i vinda quanno assim fosse, não acharia difficul
consclho. OLse.rvJrci, pnrém, que ('Stamos acostumldos dade om di uinuir um pouco o pesso:~l que ahi se àcha 
a crear rrpart;ç.~es JlU!Jiicas com tamanha profusão c empreg ui o, de modo que a do3pcza nào exceda -aos 
tanto luxo que é indispcns 1Yel emendar a m \o e attc.nder 150:000~ eonsigr~ados pela maiori 1 da commissã >. · ... · 
mais aoestltd.J de n·•sso ['3i~. Pdn que toca :10 dique da _ill•a d .s. Cob as, ó no!ire. 

o SR. n. 1\JANOEL: .- Esperemos isso do ministerio min:stro propõe que se consigne no oro;amcn!o do 'çx.é:-
actual; _é 0 ministcrio mais cconomico. . cicio corr .. nte a quantia de 300:000~. A C·lmmissjo,tinh~ 

fixado em 1 ~O:OOo~ esta dcs?cza, porque desde o come-
O Sn. ·,·Jsco~oE DE ITAliORAIIV:- Não sei ie o mi- ço dessaob a tem o emp·eileiro dell1IM bido nnn·u-al

nister:o actual set á o mo ii ecunomico; o seu :tnt ·ces~or men·c duas prrst •çõ~s de e 7,500 c.d, uma; c não .r r c. 
i.nfe)izmente fui o que mais s:..stou de quantos tem ti lo sumia a mesrr·a ro umissão qu~ pudcs·e o a:que ficar 
o impcrio. conclu'de dcntfil du anno lin:in ·eiro cononte, porf.f.ar 

Na verba Força naval e navios ele transporte.f pede o a.:nda para isso mais tfe um terço da ol1ra tOda, regulàn
Sr. ministro Ja marinha um augmento dt~ qu 1si 10o:oooe d .-se o trab~Jho fdto pelas prcst~çõos que. tct:m siéio 
Este accrcscimo resulta d •s maiores vencimentos que p•g ,9 , . . . . . 
o rninisterio transacto deu aos officiac; de saud!!, f.t- E' nrd..~dc que o contrato ob. ig3 o cmprcitcira:ll éon· 
zenda e na•ttica, cm \'Írtudc da autorisaçãó, qtle lh:! cluir o di 1ue até s ·leatb:o O li outub:·o do anno corrente; 
foi concedida para esse fim. Não cx1minarei $e;,.a:.rC.forma e, se 0 no~•rt.: ministro d.J mar i_ •l•a entende qu! a·~ si n ae.on
é ou não justificada, isto é, se a utilidade q~li ,da.l1~. r c· tecerá, torça é cons;gnar no or.;amento a som ma cofr(s
.sultou compensa o cxccs~o d:t despeza que, se cS:la;:fa- pondente ~si 3Q,OOO, que o f'mprd.eí.o. tr.rádircit? ~~ 
:Tendo; mas, EC cita deve continu1r a ter ,.i.,.or, é. il~~c~.~. r~ccbe,·; e ncs. c ca~o \'O tare i pda sua c,mend..t . 
.sario adoptar a rmenda do Sr. ministt·o d.t muinba, . · · Tcn~o pt'<lido. a palavra JMa e1oht:;·r ·a.ml•ha Ol)ini.o a 

E~cola 11e mari11ha. Tambl!m f,j reformada pelo miriis:- re1pd\o da~ emendas p opos!as pelo nobN J•r.·sldénte 
terio p:Jseado, c a refdrma t ouxe um au~mrnto de d·~E- do co 1selho c explicar as que pro.,:o: a,.maio.:·ia da c,o u
przá d J mais de 40:000~. Votarei ainda por tal aug.-rwnto, miss~o de fazenJa, co 1cluo d•Jcbrar.d,o que darei meu 
Jlorque. nno quero pr.var o goVt'rn·l d JS meios ncccssa vo!o a t·ldas o lia~, cxc<'piUando loda\'Ü a que· diz re~-
l i os para p:~gar o pessoal e acudir ás outras d.Jspc2a~ da pei 0 ás obras do po. t.> de f'ei:n:om!Juco; . 
I"ECI)la; mas n~o posso dd~ar de r ~di r a nttrnr;ão do A m·)r parte d.lS pri neiras teru'p~r fim.satisfa,cr .. a de·;
nobre ministro para este ramo d~ scrvi;o pub'i,:o. Pare pezasjá crc 1das pelr> governo erl'l rê~ula::nento; public;l'los 

-"cc-me que a rcspJito d 1 escola de marinha vamos cad t em virtude de autor·saç·•o lcôi§\4:t' V!li quanto.porém, tt ul
''rez a pcior. As successivas refurtnas tecm auJml'n:ado as lima peço ao.no~1re ministro qu•'·<\Ccite ·a da co.nmi s."il)i . 
d~spczas d.) rstõJbelecitnento, mas as vantagens qu J ddlas co:n HíO:QQOS p)de se fazer J'l)u'tor é não será gr~n I c mal 
se tem CJ!hido são nui!Js ou negativas. que a olm s · concltD com Qlai; um ou:dous anoos de de-

J:u desejava que ao menos a este re8peito l10U\'~sse m0ra. 
mais cstaliilida .le; qu'! o poder l·gisl.1tivo decretasse tudJ Temo; n 'cc.;sida le abs1lub de· ecnnomisa·· quan'o for 
tJUe diz resp~ito ~s mat!l'i:Js do cnsin:> cá~ cond:ções c po>sivel c por tod •S os meios q'ue fci;,cm C•.nnpa:iveis co:n 
''anl:tgen 1 dos pror~ssores, para n:io se darem ('Ssas con!i ~s n 'C,·s~idadcs u• geuti!S elo st•rvi~o l'ubliC•J, pa a q~~ 
nuas c pr judici.1cs mud.lnç.as, filhas da autori~a;ão d.tda não teoham':ls de vo:ar o o ·çamenlo•com·gi·:tnd.l deficit, 
ao governo.... · como awntecm1 necessarLmente S() não fize·mo~ todae 

as redu e ;ões pnssl ;eis. · (lla uma parte.) . . 
Yerificando-:-se n.ã:J ktve.r 'ca>a,· ficou a d;scuss.ão a·.liud •· O Sa. YISCO~DE DE lT.\DOUH\': - Esta é a mlnt..a 

linguag.!m ha muito~ annos: o nobro fcn dor Dtlnca me O Sn. PREgiDENTE deu p 1ra or~em do dia da é~guitite 
\i11 defender o cJntr ... ri >;c nem me recordo d! ter pe- scss!lo: 
<'i 1o, como minis•ro, semelhante> autorl~ações. 1• e ~~ d;s?us ão da propos:çàv d 4 ca·nara do; depu-

Na vcrua JJ(a'erial pede o Sr. mi ,Jslro um augmeQt') de lados llpprovando a p~neão :mnt.n! dlo;o sooe c .IDC~<hla a 
!19:QOoe, ~ jnsti!ica-Q com a elcva~ao d •El p·eloe. D. Julra .-\1elia d·~ Carva!~o; . . · 
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. p ~2a digcu,~;~o da proposição dJ n.csma c<~mnra con · 
c o Jen .lo duas lote• i.• s oru beneficio das oLras cl•s igrejas 
matri:r:t·s da Yilla da Oliveira o da froguoúa .d~ Passa-· 
Tempo, -na provincra di! Mmas-Gor<scs ; 
. an discus~ão da proposi~JãO da dita ra~ara màndarido 

·1,dmiltir o5 Cbtudantc~ Jos& de Gór·s S•quoira c outros a 
o:(aine·na·:i matai .s (lo 1" :•nu o medico o do 1° anuo ju-
1 id co n isresp.·ctiv .• s l'aculdJdes; 

E a continua:;âo da diiClhSão do orçamento. 
Li~r..~n!ou Sil a srss~o. ás 2 hora> e 20 minutos da tarde. 

.Sessão em ~' ele julho. 
.I'RES:D'f:NCU DO SR. UANOEL IGNAClO CAY.ALCANTl 

llE LACERDA., 

SOMlfARÚ>.- E1pcdientc.- llequerimento do Sr. Fma: 
. sobre 11 rejonna dus secrettlrias. -Ordt•m do dia.- Pensdo 
· a D. Julia Adelia de (:an•alllo.- Loterias ás matrizes de 

O!h•eira e Passatempo, lP provinci 1 de Jlinas.-Dtspensas 
a varios estudantes. Emer,du additiva do Sr. visconde de 
A lb11qzierqlie. - O•·çmnento do P1:i11isterio da· mc.ri1Ú1a. 
lJiscúr.os dos Srs. marqurz de Oli11da e D. 11/anoel. 

. A's 10 3/t .lrora~ c dJ m:mltã o Sr. pre.;idcnle abriu a 
H'ES'O C(.)m S%. Srs. scnauorcs. 

Uda a acta· d 1 nntcri 11', foi approvad..t. 
O Sr. i o. s'scii.ETARIO deu conta do s<'guinte 

EXPEDIE.STK~ 

forma das sccrclarias no cst~do cm que w acha ; c taJJ!o 
mais quanto n:t~ di~posiçOcs do rt·gul.•mcrJtO 'Aue rcfo1mou 
a secretaria do impcrio h..t uma dr~posiçãqiliconycnicnte, 
nunca us:ada, de que nãu.b~ exemplo t•m paiz.al~um •. · 

Drgo isto·cm rcbç:to á apost·nt~doria de seus. empre
gados. e á aposentadoria de addidos que Psse regulamento 
estaLclcccu, e entendia, porlf.lnto, quc·é Ilfi~t~r que nós 
nos pronunciemos ·sobre esta ro;ttcl'ia, llào tanto .cin al
tt:nçao ao ministeJio ttclual , m:u .sim ·porque é: p.m 
cxemp!o triste qu!l daqui a dous diJs nos.llarft maiorls 
e mais l'ataes consequcncias; porque· Qs cKemplos entre 
nós servem de lei c teem uma r•rtponJcrancia maior do 
que a Jlropria lei. · · ·. : : • · 

0 Sn. SILVEIRA. DA MorrA : -Isto é verdade. .: 
Foi lido c apoiado o seguinte 

REQJEntUEN'I O. 

• Requeiro que os rcgu'amentos que reforrnárão as sc
cretuia~ do csta?o dos nt-gocios do imperio, .Judi~~s, 
es!rangeuos e. o tnl~unal d~ tbesour·o, tJtesou,rarm,. ·etc., 
seJão submctt1dos ~ ~ommrssãG de fJzenda: para interp<ú 
sobre cllcs o St'U JUrzo, e propor o que' JUig.tr c-:>u v c.,.. 
Dtl•ntc.- Silva Ferra:. • ' . r • . • • 

O .Sn. D. MANOEL;- PL'I}O a .palavra •... ·, . ·,, ..... 

O Sn. PRESII>ENIE: -Tem a palavra~ · . 
0 Sa. D. IIIANO EL: - Eu,dcsújár;lquc· Õ nobrÇ sdnádor 

se digr.asse dcclara·-me se lambem incluiunc:i seu 're
querimento a s~cretaria de justiça c a dúiropcrioJ.": · 

0 Sn. FERRAZ: .....;Está tudJ. . · ·· · 
i.'• 

. O Sn. D. 1\IANOEi.: - Dem ; se está tu~IY, : estqu ~á:is:. 
U~t officiJ 'do prcsid nte da p· evincia do Rio d<! JJn~iro, idto. · . ' . · · · · . 

r.;no;ettrndo tTL'S cxemp'a,·cs da Cüllccção das Je:s da mes-
0 

S . . ·' · ·· ·
1 

· · ., ... , · ·• ·'.·.:: 
ma provin'r.:l.·:~ •. ·. -A' commissã l di! i!SS.!mLléas provin ~ n. FERllA·Z: - Dt!tXCl ue me ui r unrca:nente. a SI?-. 
cia.,s. . . crctariJ da malinlra, porque para esta rdorma estava o go~. 

Qutro .~? l·~csidr nte da pr6vin~ia de Goyaz, enviamlo Y~rno autorisado por lei. . . ··. . ·: ': ... . 
dou~ cxcmp!:Jr,·.s, 2~0.tnm.o,cbs h·t: promu.l;pdas pela rcs- OS~. SouZA ~lAII~S :.- Jleço a palayra. DeieJo ,·cr o 
pecll\a:t~s:mltlca !·g•~l.ttva .. -A. comm:s~ão dcass!m- rcgucrmwnto. (E satrsj~:zto.) . · ·. · .. ·· · ..... 
!Jléaspro·\'i ·~ia~s~ . . . I o Sn. fERRAZ:- Sé é plril mlnJar alguma emenda . 
~ancqucr1mcnto d~ 1° tene_nta da 2a cla~se d1 armada p.Jdc mandar que cu aceito. · ' 

nacronal Au3u-to 1\la tintO R ·la o d~· Almeda To r rezão, ' .. . 
· pt·d~nrJo que se app~'O''e a proposir;ão da c mara d ,8 de- O Sa. Souz.\. RAMOS: -Peço a palavra.. . ... 
,·)utados quci ~u o: i~a. o go,'crno a manJar-!IJe pagar os os~. l'RESIDEXTE :.- I~ica a discussão a:ii~~3. i:·: •. 

seus. soldos at.asa...los. - A' commissão de marinha c Con'.parccêrão no deu~rso da sessão 'mlis 3 Sr~. ~e·. 
buer·.ra. · · . . . . nadores. · ·· · · 

OUtro de }l:m:l• 1 Lor m da Cunha l'rfJcwl, pcJmdo que . . 
scm.:mdc'annrX!l~ o; sete documentos que apresent~ ~o l OlUtE:~t DO DIA..· · :. : 
outro seu requcnmento que se ;,cha afl'ccto a comaussao I J'.E~SÕES E LOTERU.s; ; . , 
de in~:ruc ,li o publica.- A' 1nc~ma co.umissão. . . . . . . . . . . ...... . 
. o sn: i• RESIDENTE:...., Sc~uc-sc a apresentação de pro- . f:utrarão cm 11 dtscuss!Io, cada uma.r~r sua vez, c. pls-
jectos de lei é in~iicaçõcs. 

1 
farao cm 2a e desta para 3a as propos1çoes da camara dos 

. . , . . . : uepul;sdos : 1 a, appr·ovando 3 pensão annual de 800$ .. ,COt;l-
0 Sn. 1- ERR . .U: -Peço a palavra. • Ct:d.d, a D. Julia Ad,!Jia de C .rvalho; 23, coticedend) du.~s 
O Sn; J>RESIDENTE:- Tem a palavra. loterias cm b~neficio dJs obrots das ig•·cjas matrizes da.Yilla 
·o Sn. FEII.R..U: -Promctti, Sr. presidente, otfcrccer de O!ivcira c da frcguczia d~ PasEa~Tcmpo, na l?~~Vi,u,cia 

·uma, UlO~ão .ou r~qur·r;mento a respeito dos dilfercntcs de Mmas-Geracs. '· 
regulamentos que r.:formá: ão as secr ctarias, c llojc cumpro DISPENS.ts .A y A RIOS EStt'DA.~TES. · •. : 
.essa promessa. I . . ·., 

E' de n;:Ct!ssidadll que o trabllho da rcfJrma das sccrc- Scauiu-se a ga discussão d.1 prop)si~ão da mesma ca-
. t tria.s seja examinado pela comrnissão competente, c que mar..tll mandJndo aduuuir o.; e~t'ldantes José 'de Góea Sl
soLrc clle se tome uma d~J:lleração; aliás não sei se o rni- queira c outros a e:<amll das materL.ts do 1 o anuo me·dico 
nistcrio .ac.tu.tl.se verá no futuro ~muaraçado, ou antes c do 1o anno juriuico nas Jcspccti_vas fJ.cuHa<bs •....... 
com muttos ruats cmb:uaços ~e vo·ra seu successor, caso O Sa . YISCO~DE. DE . ALBUQUERQUE:·.- Pe·~o. a: pa- . 
dle não t(·nha de correr parelhas com :.lgum.lllathuzalem. I· , .. ' ~ , ··. 
lligo que se.,·crâ embaraçado, porque tcra de necessa- aHa. . . , ... , 
l ialllcnte .IILrir Cl'cdit~ls liUJI('Il'tnCntarcs, c 'os Crc!ditos o Sn. I'RESIDE~TE.:- Tem a r.:~lavra. . . . ' 
BtiP,f'lt:~entaNs não podt!m ~:~cr: abertos estando o C?rpo 0 sn. ''lSCO:NDE DE ALBUQUERQUE:_:_ Sr. J't~h~lle:1te, 
I·g•slitl!YO cn-; suas ses~õ.~s. ~reiO que se~ fizc: s~gun·á o tr:nho cm meu pod.;r um rcquedmcnto .4e urn.~s!~!daote 
l'l.f~mplo ~e outros ~xum~tm~s que tecm !llllJ1do s~mpre que reclama lambem da asscwL!éJ geral uma d1spet~sa .d<! 
ii& d spos1ções d~ lt:~: c t•sta lDLl'rvl'n~ão e_ que a le1 q.uer bpso d<! tempo para matricular-Sll nJ Lcu.!dade de'dl'retto 
que o p d.)r Jegtsl..tllvo lenha na clecrelaçao dos cr,d1tos ·do n~cife. Eli.pord as circum.stan~.ias dt:sle estudilnlc, e" 
t'l!pplt:mt·nlarcs. motivo por que julgo que dc\'c ser attcnddo na:prcseute 

Creio q11c o actual minist rio leg.uâ ao seu succcssor Jl~oposi~ao. · · . · ··• • ; ~· • . 
grand,·s t;lllLaraços, porque cmlmaço é tamu~m,. c de :E~~e ~sturlanle é filho de ~l<!rnJ.rubu~(),. ÍOL e.slll;dAr .na 
~rand~ imp·Jrtllncia, d: una oJd~m cJe·,·ad:•, <l~·Jxar a rc- J•NHilCt.l d•.• S. Paulo, c aiiL .fr.:z o s•:u to.e ~n ·an~o; Na• 



SESSlO E:\l 27 DE JULHO. 

fé r ias Jo 2o anno recolheu-:le <l sua casa. Ao cl!egar-a e li~, 
nclrou seu pai morto e sua. m:1i gravcr~ente C?fcrma. -~o:
lhc :nccess;.rio acompanh:;r a c.nfermt~ade de su~ mu1 na 
c~perança de que se matr:cul:u~ano 3 anno na facul.daJe 
de cJircito de Pernambuco, c cbllt mandou vtr a sua guw. ou 
outra .qualquer cous;~, que nno sei s.e é gu_ia mrs~o que se 
chama, com a fJll:•l xnostmva. que tmha Sido allt appmva
do plenamente uos dous anno~. Entrelnnto, ma m<'t peio
rava, e vciu mesmo a rallccer dessa enferrnid?dr, o que o 
obrigou a den1orar-sr .. Requereu então a.o dtrcctor hla fa
culci.Hie para ser matriculado, sob a cond1ç~o de apres~,;>n· 
tar essa cru ia· mas o director n:io lhe t!cfcnu, porq•1e en
tendeu, 

0
e suppõe muito bem,' que não ha.viào mal! i cu las 

condicionaes. . 

Julgucla conclu\Ll a. aa Jiscusslío ·c po:t.l.<Í ·nta~i!o a 
emenda, foi npprovaJa. . .· . . . . 

O SR. PRii:SIDENTE decbrou cntfio CJilC a emenda teri:t 
a ult1ma discussno na seguinte ~t'SS~o; licnntlo res1 rv:.da 
p:•ra ()t·po~s de ~tn appl'ov.aç.'io ou rejeição a vota~,;ao linal 
da propos1çáo. 

ORÇAlJ.E:'iTO DO :\HN!STE!IIO D.~ 1\LUliNnA, 

E~randn prcsl n!e o Sr. sena lo r m in i~tro dns nrgodns 
da rr:at'inha, cont nuou a (J:scto~s.~o, alliatla na scs~ilo an~ 
tl'crdente, da propo,ra do ·1•oder cxeculivo lixando a dt'S
pe7a c on;aodo <\ t't'c:cira gc1 ai Jo in:q•• rio rar·a o t'Xt rc: ... 
cio de 1350 a 1860, cem as n spt·CU\a~ emendas dR 
camara dos depurad•is c da comnlÍS>áo· di! fnzt·nda, e a~ 
tio Sr. visconde tle Abaet~ a;•o:a.Jas na rderida sessão. 

Até o momento de abrir-se o curso ou de se rC'cl1arem 
:1~ mat1iculas espcnm o moço ,lkla sua guil c. não 
chegou. Pediu ent:io para ser mat1tculado Ct'lmo t.uvmte, 
e o director nfio se llie oppoz. Depois de matdcu1ado, 
chegou a guia c cheoárào todos os pnpeis que instruEm 
a sua P' ctençilo. Eflcs aqui se achão (mostrando) jun-
tes ao seu requer imcnto. · 

0 Sn. l!H RQtiEZ DF. O LI :<iDA: .:._A (•ti1enLla Ja ~amdt·a 
dos Srs. clt·puta.tos no § 1 a autorisa o governo a conservar 
no ho~piral do R~c fe 6 individuo de que e lia fJz .men~;ão •. 
A commis ão propoc a supprc::sao dL~sra disposiç:io. Dt:vo' 
c•bservat· que este h0mcm t~:õiÚ cmp•t g 11lo nat('tclle hos .. 
pllal ha muitos annO$, l\ãlt sti o que h a a seu rcspeiro, i~ lo 
é, se cllc ainda eslú no quadt·o d.1 corpu de sim lo•, Ellc 
foi atlrnil:i lo ao serviço cvnt a a legblal'ão. i\lasr lll'ccc .. ,tic 
crut:ltlade deixa lo na u.i3cria, tendi) t Ilc t~ntos annos de 
serviço. No hospital ]li'• de :lt:l v L·. lh·daro Cftle não 'teiilio 
nada com este homem : J'aço esta ohse1 va•;ào, reconhe
cendo que elle não pót.le • cstnr t:o quadro do corpo de: 
snutlr, que nã•> sei se aio <la estn. 

Esrc moço pt<le hoje para di~pensar-se-lhc .o .. Inpso de 
temvo para s~r matrie·ul~llo no armo a _que ns~ls!•u cc,mo 
ouvmtc. Eu julgo· que e uma PI'(:Lençao q~e nao se lh,e 
p.\dc neg:•r, pnrque especi~lmente o mOI.lVO de não tr 
p:ua S. Paulo foi o r.,lltcimento de seu pat e t:1mlH m d.e 
sua mãi, como expuz ha pouco, autes de se úbm a matn
cnla cm Pernambuco. 

Esta pre!onçfio podia ser scparntlo ~ m~ s eu rccei ~, St·. 
presidente, que sc•para(lamen:e a uma pretl'n~:io dcst.a or .. 
dem w agglomcrem muitas outms q11e n.1o e~!:io cm !d~n
ticns circumstancias; c como a asse!! bléa geral Já tem appro
vado .. ade outros cstud .. ntes, que cst~ cm 33 discv.ssão, 
éu julgnva que est:t poderia H: r mcltlitla na mc~ma licença 
sem prejuízo Lia causa pui.Jlica. · 

o ~r. mini~tro estará tr,uis habilitado ra·a,rcsolvcr.a 
re~pe1to ct~ste homem. · · 

0 SR. VISCO:\"DE DE ABAETÍi (presidente do conselho):-
Não tem havid•l a!tcra~ão. . . . 

O Sn. :\IAnQUEZ DE ÜLI:'iDA:- Approva,Ja a emenda. 
da ramara dOs Sr~. dcputauos, que n~'to é senão uma auto- . 
risaçã.,, purcce-mc 'que" se 'conciliào todos ó'> interesses. 
O Sr. mini~.tro tomara na considl'l'·l·;iio que meroct r. 

. 0 rerruerÍmentO CS(Ú aqui, 08 UOCUnlClltOS Lh DlUtl icu)a 
tnmbem aqui se acht'io. (Lê): -Certidão do resultado rio 
acto do seu 2o anno feito na faculdade de direito da 
província de S. Paulo. " Tentlo siJo app~ovado nas ma
terias do 2° anno na faculdade de rltreitO de s~ Paulo, 
como prova o documento JUnto (c.liz o rcqucrimcntô) 
quer mntricular-~e no go ~nno desta faculdutlc ; para o 
que é nt"ccssario qttf V. Ex. lhe m11rque um prazo di.!ntro 
(lo qnal possa clle df'pois de matnculado apresentar a 
.;ompetcntc guia. .. · 

AflUÍ e~tá tambcm o que clle pediu no outro requeri· 
mento (lê)·: 

• Qucrcnuo matricular-se no so anno desta fJcult.lade 
como ouvintr, por n'•o lhe srr possiv(·l presentemente de 
outra manei r a, c achando-w habili ado pelos documentos 
juntos, ~e l il'va manrb-lo m:ltriCltlat'. • 
· Aqui estãn os outro!! cloct<lnl'lltos, inclusive a guia que 
lhe cbrg0u clrpois de marricularlo como ouvinte. 

Emfim, tudo qm•ntoacabei d·.~ as;cvcra,· se acha nrste 
requerimento, c entendo por is: o que a esta rcsolw;ão pode
ria mandar um artigo acllitivo, para que, autorisando~sc o 
governo a mandar mat-ricuLo r tat<s e rues, lique Jgu<Jimt'nte 
antorisadoa dispen~ar o lap~o de t~mpo ao estudante Lco
nizo de Sn Cay;,lcanti de Albn.lnt•rqnc paraelfectuar a sua 
matricula elo 8° ;tnno d.t faculcladc do Recifr, onde se. acha. 

. A lhlta deste cstud:•ntt', ~cnhorc3, n:\o foi scllào por não 
poder dei~ar de acompanhar ma mni, dcpoi~ de ter flll
lt-cidn Fcu pai, rio leito eh dU!' c pl'(:sres a morrer. Se isto 
n~o é motiYo para .>e impor u:ua multa desta ordem, eu 
julgo que nl\o se devt'l'i, impc,r. F.llc não pede dispensa 
tlo 3° exame, é s6mfnlo a falta de guia que o demorou 
T'ara a sua m:ttricui:J, tendo nesse intervallo frequentado 
() cmso como ouvinte. 

Yciu á mesa e foi liua a seguinte 

P.~IENDA. 

• Artigo.- E' igualmente o governo autorisado a dis~ 
pensar o lapso de temp•J ao t•s·udantc Lconizo de Sá 
Cavalcnnti de Ali.Juqucrque na matricula :lo 3° anno da 
.facul<laJc de direito ,{o Recife, onde se acha frequentando 
como ouvinte.-S. R.- Vtscunde de Albuquerque. • 

Fni :.poi:llla c cn.trou cm tliecns!:'iO com :q.roposição. 

A comn11Ssao ~uppr1mc t:nnbcm a entenda clJ camara 
dos Srs. t.leputado8 ao § 16. 

Senhom:~, t'u dcstjo fazer economias, mas não, desejo 
ao ponto de falwr ~o que é neCl'SS:trio. 

A ernrnda da cnnHl· a d;,s Srs. ~lvpurados reduz-se ao. 
pharol do C:,b(ddlo ou do c~I.Jo l.ksnc(\1 ao-pharor da 
ponta de OlinJn o no cabo dt.: Santo Agostwlw, e· ont1 o 
na rnt•ada da Larr.t dt.J P<~ranngtt;\, · · . . · 

Parece-m'! que l'Stt:S ph.:.ro s s~o dt.l neccssiJatle. Nisto 
Yai cm gt·ande pal'lc o intesSt! da n •• V<·ga~::o, que muito· 
devemos promov.·r. Nao é tanta a df's,1e~a ·que txceda' o~ 
recursos do thcsouro. O com\ucrci 'intórno já vai tomando 
incremento, c nós <levPmos <~pplicar to los os meios que 
facilitem a na v.- g.u;:ln de quc·clle rn.uito depende. ' 

Quanto ás emetHLs oll't!rt·cidas pdo Sr. ministro, não 
tenho objeeçfio que lhes fazer. O Sr. minisrro propõe 
augmento de clc'rH~za, não o impugno. O Sr. mini~tro 
dtve saber ns necess:da lc.:s do scrvtt(O; votando por estas 
ernenr.fas, dou uma prova de que nào tpier'o pó1· cmb:tra' · 
ços á.administração. .· 

Entre as em e r d:1s do Sr. mini tro ;,c h o urra que se rc·f.:rc · 
ohras do melhoramento do porto do Recife. O St·. mi~ 
nistro r leva a proposra da com missão, que é de 150:000~; 
a 200:000~. Eu muito estimei lensta tménda, p01:quc clla 
mostra que o Sr. ministro occupa-sc com aqudl<: melho
ramento, e reconhece sna utiliJadc c até neccssi1Jade. E, 
tenho de pedir :10 S1·. mioi~tro. que faça adiantar os tmb::t~ 
lhos que exis· cm a este respeito. S.:i que esttJ obra ckpen- · 
de de grandes exames; n.as nãú sei cm que e>tado se 
ellas achilo. O Sr. mini tt·o fará um grande &crviço I:ão só 
á proYincia como ao impcrio. O mdhoramcnto daqncllc· 
p~rto torna· se hoje tanto mais necessario quanto a estra-, 
da de ferro na mesma provlncia t~m de cuncorrer pode
rosamente para o desenvolvi meu to de sua industria; e com. 
isto ganhará extraord1naTiamente o thesouro, vendo aug ... 
ment<.'rem·-se as rendas geraes. Peço, pois, ao Sr. :ministro. 
d~ todo o impulso aos trabalhos pt'C(•a,·atorios, e resolva 
a questão para qqe possão começar as obras. 

Agora duei al~uma cousa relatL vamente ao que l't:sse. 
o nobre Eonaàor p~lo Rio:Grar.Gl.~ do Sul. . : 
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O noLrc senador, depois de varins oLservaçõés soLré a en~cnrler que devo le\·antai' a voz nr.sta.casa. Eu alfronto, 
repartição (!os ncgoci11s t•strang•·iros, pas•ou a fazer ai p01~, com todo o d~ncido estas allus'Oes que fez o nobre 
s·umas- considerações a que eu mé veJo ol.!r•g .. do a rcs· scnudor. (Apoiadr;s.) 
ponde r. Não trato da parte rel:lli' a· propt·iameute ao m1- · s~nhores, quaudo se diz 'que IHl directores no aoverno 
nistcrio dos negocias estrang•·ir .. s, i> to c~tâ fóra .da OJ'- e~tende-sc q_ue _sao directores da politica do gov:rno; o~ 
dem; pottanto, não me occupparci com esta p:1rte, e awda d(l~ pnnc1pa•·s a~tos ~·:lmmistrativos, Quando se diz 
limito-me a dizer sómente a t·ste r. speito qu~ o nnore · qu ... h a dtreclores de ~aJas, 1st o envolve'uma accusaçfio por 
senador, quando comLat.~u o trat do d Sl'teml>ro de 1.857, um lado pouco honesto; e o noore senador mesmo nUo 
estava comoatcndo contra sua vontade ao ;~ctual nol>r·e teve· tal intl'~Çno, e ~e. certo gue a n~o podia ter; elle 
ministro. O Sr. ex-ministro elos l'~trang•·iros, que foi m"smo reduz!u c~sa chrecç:1o á Inflúencla cm despachos c 
quem faz o tratado, seguiu as bas1•s .i:\ admittidas pelo st~u empr(•gos, e Isto p é alguma cou~a. . : . ; 
antecessor, que é o actual Sr. miui~tr·.,; e além disso no- Quanto aos directores, os mesmos Srs. ministros são os 
mcou negPciaJor do mesmo u·atadn ao nobre senador que tecm dado occasi:lo a es~a I'Oz que corre·; e até para 
pelo Rio de Janeiro. Portanto, as C•·nsuras do trara.fo re· rsso tcem conconido os mesmos nobres senadores. 
cabem igualmente sobre estes senh• ,, es. Por isso entenda- ~:i o pr~senedtmos vir a· e ola ca·a ·a proprio Sr. ministro 
se o nobre senador com os autores do 1ra1ado. O nob e do Impeno e nao ~aber dar- a razão por que aceita,emcn
ministro já respondeu por sua parte, agora resta o nobre elas que a cornmi~sào ~ropõe?. A i~to o que se espera q'!lc 
senador pelo Rio de Janeiro. se d1ga? Quaudo se d1z qne com as emendas da commls-

Depois do nobre senador ter·se occupado com os ne- sào_o iJ?Verno n:lo te1n meios sulficientes para o·serviço 
gocios da repar·tição dos estrangeiros, pa,sou a fazrr ai- ordmariQ; quarrc!o se 1wrgunta a_o Sr. ministro ,por que 
gumas ob~ervat;.ões gerat"s ~oul'c outros objectos. E como razao, ten~o. ped1do certa~ quantia~; contenta..:se ·com a~ 
motivos desta ordem te em cabimento em todas as occa- r~duc•iõe_s f.ellas p..Ja comtllbsao; quando'se, p~cle ~· razão 
siões, aproveito desta para os tatuar em considera.,ão. d1sto.e nao ~c expl•~a ~~~~!a, o .qu'' querem os ·Srs. minis~ 
. Disse o no~•1l'c senarlor que o Sr. ministro dos negocios tros qu~ se Julgue deste s1lencw? Nao se.rá licito deduzir 
estrangeiros não podia esperar que eu dt·ixasse de fazer •, ue eflcs não govcrnão, nào dirigem suas rt!partições? 
opposição, mas I'JUe tinha o d Nito dt! esperar que eu O Sn. Souz.\ FRANCO:_ Apoiado. · · · 
lizesse uma opposição leal; e que pelo modo por que eu 
me tinha comportado dava lodo o direito a que se disseSSI' o SR. liARQUEZ DE OI.INDA:- lla mais, senhores •. 
que bem tristes sào os tempos em que se reputa virtude Náo ha mui.to tempo que. a commissão de_fazenda aprc-
u ingratidão. . sentou aqut um parecer sobre um l'rOJecto do nobre 

. . sen~;lor por Pl'rnambuco, projecto rt;lativo ,ao Banco do 
Senhores, o nobre senador disse uma verdade, com a Brasil. O 11ob• e St'Q;,dor rcldtor ~1à co•nmiss:lo declarou 

suo proposição de que triste~ são os tempos em que a in- que _não tinha c~vido no ministro rcspecti~o c que riem 
g1:alidão é jul5ada uma virtude!... rJrt•cisava de ouvu-. Ora, Sl'nlwres, em olljecto daquella 

O Sn. VASCONCELLOS:- Apoiado. or.d~m, dá a commrssno um p<~r•·ccr sem uudienda do· 
O Sn. MARQUEZ DE OLINDA: -E ningueBl melhor do mrmstro? Não estamos vendn todos os dias entenderem-· 

que eu conhece a verdade desta proposição... se as com missões com os Srs. mini;;tros,· mórmentc nas 
ma terias graves, ms que estão depen'ilt"ntes elos meios. de 

Os Sns. VASCONCELLOS E SILVEIRA DA MOIT.l : - e:-ecução, e para as quaes é nccessario c1m~ultar o's factos 
Apoiado.. e· sobretudo as forças do thesouro 1 Será envolvida nisto 

0 Sn. MARQUEZ DE OLINDA: -1\Ias quererão agora ~ indert'!ldencia do SeJÚt~or (lU .dO d<'putadCÍ? Nao será 
entrar no exnu1c dos corollarios, ou no exame da appltca- 1sto ex1gtdo pela harmoma que deve l1avcr entre as ca- · 
ção que o nobre senador parece querer fazer da sua pro· muras e o govemo 1 · · · 

l.'o.sição? Náo entremo;; nisto, senhores. O no_brc se~ador E • o tc-se que o nobre relator da commis~ão é nomes
ez uma accusaçáo de deslt·alda•le na oppostçã.o f~::1ta no mo tempo prcsiJeote .d~ banco, o qual •·'evc andar sempre 

St·. ministro dos nego cios estrang~iros. de accor~o com o mmtstro respectivo, c c~t.t é uma cir-
Não me morde a conscicncia de ter jámnis feito umn cumstancia notavel. · 

semelhante op,osição. Oppr.:sição desleal não conht>ço 
senão aquella que se faz occulta e sorrateiramente, lin· 
gindo-se toda amizade no JDUblico. De:;tas opposições 
n~1nca fiz, nrto sei fazer. Quando por mais de um~ vez 
discordava· do pensar do nobre marquez de Para na não 
o guerreei solap:1damentc; aprcsentl i me ft·ancamente, 
combati al~uns ac10s do ministcrio do Sr. marquez, 
mas combati-os. claramente nesta casa : aqui expunha á 
face de todos·qual era o meu peobarneoto. 

Ilfns, <'Dmbatl'ndo esles actos, não me declarei em oppo
si,;ão _ao Sr. marqucz de Po.~raná; não subscrevia em tudo 
ao:que. elle gueria, e então levantava a minha voz. Eis 
como sempre fi,ÇO opposição, c corr' o entendo q11c deve ser 

/ feita. Opposi1;~o ao governo por haver uma divergencia 
mclical, como ha actu<~lmente, f;1ço-a cem toda a lealdade 
nesta casa. (Apoiados.) Isto é o qúe fiz na discussfio do or
çamento do m:nisterio do impe1 j.,, eis o que fiz na dis
cus:ão UI) orça:rocritó <lo ministerio dos negocies .estran
geiros: occupei-ú.e com as proposiçúes do S1·. ministro 
dos negocies estrangeiros, !iz-lhe opposição franca~ leal. 
S · o nobre mini•tro, não podendo esperar que eu deixasse 
de fazer opposiç:\o, tinha todavia direito como tem todo o 
homem de h oura de esperar que ella fosse leal, elle a achou 
franca c leal. 

O nobre ~enaclor apresentou uma observação a 'res
peito da inconveoiencia e da injustiça de se attribuir ao 
actual gabinete o deixar-se guiar· por directores, c accres
ccntou que ao menos esses directores er:ão homens dis
tinctos e de intellig·.~ncia, que nllo eri\ um ministerio go
vernado por saias. O nobr·e senador fique certo de que 
com cst:\s allusõcs Mo me ha de fazer calar quando eu 

·Um t.1! procedimento é para um opposiciooista, c um 
opposicionista extremo, c não par·a um amigo do gover
no. Pede o accordo que deve lw \'C r entre as:camaras e o 
governo qLie este seja ouvido cm material desta. n~turcza; 
mas com~r com a acquiesccnc a dó governo, prescindir· 
da sna attLiiencia par...: d:~r ul)1 pa·recer (laquella magni
t.ude, contar-se com sua acquiescencia, i~to e extraordi-
nario. · · 

0 Sn. VISCONDE DE lTABOll.ADY:- V. E'lé. n~o quiz 
entender o parecer, ou está levantando ca,tcllos no ar. 

O Sn.:\rAnQunz DE ÜLIND.~: - Lnmcntd que se cspa~ 
lhem estas vozes; reconheço a capacidaJc. dos Srs . .minis
tros para dirigirem os negocies de suas reparti~õcs, reco~: 
nhcço a caj.acidade dos nubres membros a quem se .fez 
esta l10nra; mas. cs!n não é a questão •. A. questão é a 
direcç~o. . . .·. :. 

o sn. vrsco:'lDE nE IrAnoiÚnY.- A quem v. Ex; e 
alguns poucos attribuem esta direcção. · · · · ·· . 

o Sn. D .. ~L\.NOEL: -E' mais: o palz io'tciro •. 
0 SR. YISCONDE DE lTABOnAHY.:_:_ 0 p~i~·inteirol ... 
O. SR. D. MA:-I'OEL:- Salvas as excepções. 
O Sn. llB.nQÚnz DE OJ.I:\'DA:-:- O, ma;! o .. por que. cn~ 

tendo as condições do gJverno .representativo ley:t-mc a 
adoptar estas praticas até aqui segutrlas, as quaes admi'tem 
a audiencia d"s ministros em questões graves; c cu não 
excluo disso 03 mcsmcs membros da opposiç:lo, a menos 
que nllo seja cxtrcm:~. M.1g considerar~~c mn membt•o do 
senado SÓ pcJ.1 SUl 0(1pOsiç~o, indep~ndcntc de ouvir O 
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SESSÃO EM 27 DE JULHO. 

governo ea não ent~n.dn f'sta doutrina: e bm!'n~n que os 
mesmos nobres mmt~Lros tenhao dadll occastão a taes 
i!lações. 

A .direcçlln (la politica, senhore~, é o que se entrnde 
guando se fJda em clir·t·ctorcs, e ntJssa pohtica comprc
lícndem·se o~ uc.to~ <~lmini~tr.tlivlls de primuira ortll'm. 
Ora, o nobre senador qu·~ fallou cm dirccçáo feminil res 
tringiu·se a cmpl't•gos c de:-opachos. 

pela sua longa pratica, pelos seus bOllii serviços pr~staJo ~ 
nes"e r<tlliO ,. n•·s>a administração. · 

No nn-so l'a,;. o qur• é t)Ut: vemos? QuP. a rcpartiç.~o 
de mar·inha é t:omJdt•rada como a menos iurpotlante, como 
logar· d·· aprrndi~age.n, como umil sine, w·a, como um 
otmm cum ./zfJnllate, tentlo aliA~ muitos va,.ia'dos e Jm-

Sr. pt·esulcnk, no~ t~mpregos e dcspacltns o mini~
tcrio de 4 de maio· Trãn Sll dtrigb por outros caminhos 
que não fossem <~s p~t,·ntcs e publi~os ... 

0 SR. VASCONCELLOS:- Apoiado •. 

0 SR. MARQUEZ DE 0LIND.\:-.... CJminbos de que O 
ministetio dt:"' dt: maio nllo tem ue que se envergonhar. 
(Apoiados.) Pod.·rá o nobre st•narlur dizer qutJ vallão ns 
cmpenhh8. Fdizruentc cu o P"~so ne.s~•r co111 toda a co
ragem. niJ$1 p~1 gunto ·llw cu, qual é o u•inisterio qutJ está 
superior ar•s crnp.·nhns? São factos que nãr~ dt>poem con
tra governo neuhum. Mostre o noLt·~:: st·n<~dor um minis
Jcrio só que fo~se superior a todos os empenhos, ou 
de saias, ou de calçõt·s. E por set·em de sa-ias c~t('s em
penhos nem pot isso o governo se deve julg .r menos hon
rado por ter cedido a cllt·s, .assim como C•·cJ~ aos em
penhos de homt•ns. E rcpillo com totla dignidade es~a 
imputaçãn de influencias femiuin:Js 1 ainda cm dtspachos 
c empregos. 

0 Sn. VASCONCELLOS: - Apoiatlo. 

o SR. 1\IARQUEZ DE ÜLIND.\. : - s~nhorcs, não faltemos 
mais nisso. 

O nobre senador, refe1 indo-se a publicnçues qu"l con·em 
nesla Ctdad•·, lam•·ntou, c eu lamento com elle, que: o 
descomedimento da imprema tenha chegado ao ponto a 
que tem che~ildtl. illa~, s~:nhores, é á Oj>posição u crucm 
Stl pôde attribuir esse fa~to digno de se lamenlar? Nilo 
poderemos uós achar outra origem a esse descomcdtmen: 
to? Estamos nós csqut:cJdos das publicações que kem ha~ 
vido nesta córte, e bt·m recentes, puulicaçõtJs periodicas 
feitas por aque!l,·s q11c querem arrogar-se os fóros de ho
mens da ortbn e da monarchia ? 

Os Sns. SouzA FnANCo E D. M.UOEL:- ApoiaJo. 

O Sn. M,\nQUEZ DE OLINDA : -Não corria as ruas 
desta cidade uwa publicação periodioca, que no seu furor 
Je oppos;çãn não poupava objectos sagrados? Estes, se
nhores, é que sào os l~ctos qu~ agora estão produzindo 
estes tri~tcs elloitos. O exemplo está sendo aprovtJitado; 
,·ai sendo seguido. Com isto, senhores, entenda-se bem, 
cu não desculpo ta(·S desmandos, drploro-os dentro de 
minha alma. Mas esta é que é a vcrdaddra cauFa do dcs
comedimcuto que se observa. Agora estão colhendo o 
fructo de suas tristes obras. Rep;·ol'etnos taes actos; mas 
niio ponhamos no escuro a~ su:ts causas, ~:~ue devemos 
iguah6Õntc reprovar. 

O Sn. D. }fANOEL: - Disse, St·. presidente, um dos 
mais distin.:los c~criptores francezes que tratarão da ma
rinha que o homem de estado, que merece ler influen
cia nos (h·stinos da patria, procurará sempre a força, o 
potle1· e a gtatl•leza do paiz na ng•icullura, na mallnha 
de guerra c uo eommcrcio marítimo. 

Não me occuparei hoje netn da agricultura, nem do 
commerciv maritimo, mas não posso deixar de ccàamar 
por :tlgum tt•mpo a allenção do scnatlo para a marinha 
de guerra, quCl cnt•m,lo ser uma das instituições que mais 
rlClve merccrr .ns desvelos de lodos aquclles que se in
te;·essão vcrtlndeiramente pela sua patria. 

V. E:t., St·. presidente, ~abc perfeitamente que as tres 
prlncipacs potenci;ls mari1imas se desvelllo, se osl'orção 
para lavar a marinha de guerra ao ponto a que deve cbe 
gar para se tnrnilrem respcitaveis. O senado comprehende 
que me rdlro á lngbterru, á ~'1 ança c aos E~taJos-Unidos. 
Mas, Sr. pMidet•t,~, V. Ex. lambem sabe que nestes paizes 
se achão .semrm: á testa da~ rcp:111l,~ries de marinha ho
mens cminontcs, iwmcns conhoctdàs pdo seu muito s:~ber, 

portant•·s objc·ctos <JUt! dt~vi:io occupar a alt •nç~o.rle ho
•nens rua's •·xpeiÍ•·nt•·s, illustrndus t•m cousas de marinha. 
Nao ha l'la cia:•St• rta armada Ulll nfiic,al rligllO tlc occurar 
a pa,ra da rua··inha? Lança·st! ma o para i~~ o ou de moços 
com talt'nlrl (nao rluvido), capacidad.:, ou rlo,nlguns vr.
lllos ,iá can~arJ. 's c que tliz·~m-:.co :lei a pasta da marinha 
1•o:que nao qu ro ter muito ltaua!ho, pa:a o qualj!1 me 
ral'ecl!lll :JS lorça•. Nnn quero, (>01' cxcnrpl·•, a pa:·!a (h!l 

t!stran~eiro~ tJUe já PCcnpei, não quern a pa~ta da justi\a, 
pa•a que estou hab.liJadt), vi~to corno t-xigt:m rraualho 
as~iduo; tnruart'i a p:~sta da matinha; para a qual não te
nho .halrilita,õ•·s, não teodo nunca lido um só livro que 
tr~!c dt• t~es matt:rias. . · 

E' uma c.dami·~adc c um clesani'llO para a marinha de. 
gw·rra, porque se Já as~im a enwnder que a instituição é 
1ão imiJoiticante que qualquer póJ.e est:~r idrente da re
particâtl da marinhn. 

Ai1itla conct'd··r,.i, Sr. presitlr.nte, que se cltnmc um 
moço de grandt·s talentos, muito dado· ao trau~lho, com 
amor de gloria, r~ra ministro tlu marinha, porque cnm o 
estudo e a experiencia poderia em poucos annos torna~
se um habil administrador. Foi pcn:1 que tllo pnu.co tempo, 
ocr·upassc a ra~ta da .marinha o Sr. conselheiro S .rah·a, 
porque ia d:mdo mosti':.JS de que se intcre>sava·seriamcntc 
pela marin!HL de guerra, e se esfnrç:.v.t po1· clevn,la ao pé. 
em que dtJve estar para poder pre~lar os scrv ços que a 
nação tem direito de cxigi1· dclla. . . . 
Organi~ado o minisll'rio de H de dozemhro, c.quandí>· 

se esperava ver, por exemplo, na pa>ta da marinha o Sr. 
Pa1·anho~ c na pa ·ta de estrangeiros o ··sr. visconde ·di.! 
Abaeté, o paiz viu com a·lnma'(~1o que os papeis cslav~o 
trocados. O Sr. ministro de estrang• i os ja havia occti
pado a pasta d • marinlta c moslrado hauilitaçõcs para 
ella. O Sr. presidente do consdho J<Í tinha eslado duas 
vêzes á testa d J rep:•rliçno de c~trangdros; mas, para se 

. não matar muito, cnr.a rr•'ga ·se da paE ta da marinha, ·para 
a qual não tem l.auilitações. Nem isto póde .o!fendcrli 
S. Ex, Se al3uem disser ao nobre presidente do conselho 
que lhe faltéio hal>ilitaçocs para reg~r uma cadeira de ma
thcmalica offend. -o 1 Pois se a um d istincto mathcmatica,. 
que nunca leu um livro di.! direito, se diSSl·r q::e.não tem 
habilitações para reger uma c.adeira nas raculda!lcs de' 
direito do imptJrio, po lerá e!le considerar-se olfenc.lido? 

Tenho oUYt,lo tlizer geralmente que o Sr. presidente do 
consell1o e~colhêra a pasta da marinha par.t ,trabalhar o 
menos que lhe l'osse possível, e parece-me que esse boato 
tem fundamtnto. . ·. . 

Eis a razào por que a marinha de guerra vai om grande 
decadencia. Todos se reputão cap~zes de ser ministroí' 
da marinha, e a pasta da marinha é dcsdo. muito tempo 
considerada uma escola de apn·ndizagt•m. Não me recor
do de ter visto o Sr. presidente do conselho tomar parte 
na discussão dos objectos ptrtcncenttJs :i rRparti\ão .que 
dirige. . . 

Nao ha na Inglaterra minislerio propriamente de mar i. \ 
nha ; mas ha os Iord~ do almirantudo, que. são homr Jl:l 

profission:~cs e notaveis pelo seu s;jucr,. ·er.periencia e 
serviços. 

Qut•m é hoje o ministro ela m1rinha cm França ? O 
allllirante u~mmt·lio, que t~nto se distinguiu na suct·ra 
da Criméa. N:io se conlia a dirccçt10 da marinha a qual
quer paisano. 

Senhores, vós, que c;,b~bis tanto pura que ~:ntrcm nas 
camaras os vos~osamigos, porque não caLalai$1 para que 
não pcJis aos vo~sos amigos que rotem ern algnns dif.· 
tmctos officiat~s da arma da ? 

Digo, Sr. prcsitlcute, que uma dos razões de d.e~con
tentamento que lavra na armada é porque se considera a 
marinha cu1110 uma lnstituiç:'to dtl pouca import.:tncia, c 
porque a posra íla mari11ha é océupa1la pot· paisanos que 
nunCíl se de1ão ao estudo d~ eou~as do maliuha. A pasta 
rh guerra ~sempre occupad" por· pessoos da prolis~iio, c 

r:

. 
'. 

' 



•<MI 
'"' 

l 

SESSÃO EM t7 DE JUUIO. 

~t) houve um exl'mplo em contrario; c o Sr. ClemPntc Pe- E' uma exposição .de .r.~c!os { ai~tm~ bc·m insigniflcan
rcirn tlizia- se que t.nha sido capi!ào· na guerra contra os tcs ), .st·m rdlt·Xõt•s JurhcJos;•s, Pb~~rv;u;õ• s utds,. mc
fr:mceus. . · • d d;~s tmp,•rtan.t··~, t·_n.dim 6 a p~o:·a dncum. nt;tl de que 

E porquf!, st•nhnre~, se ha de collocar sempre p::usanos · S. Ex. na o t'~la h:ththtadu a rlln~tr ;1 n·pa• liçno d;~ mar i-
:\ testa da rPpartição ria marinha 1 nha. Com o talento qut• t11dns r• C•·nh•·cpm em S. Ex., a 

Se as cou~as c·ontin,arcm as>im, cm breve não teremos a~semblé.a g•·ral devia csper••r outra ccu~a. . 
uma marinha ·d·· gut•rra que dol'enda as nos~as costas e Por. que raz;\o S. Ex.., no ul.timn qu:•rt•·l da sua vida 
mstt·ntc os nos~ns dir·•·ttns l'"rantc o cstrangt•iro. . . (depots de 60 nnno; tud~ vat cm dccad.·ucia), 'qnir. 

[)ous t•lt~mentos principat•s ~ão necessanos á constttut- l~(e~ um papel st•cunrla!'~' qu:mtlo stmpr1~ ~e tem 
ciio de uma boa rna,.inl•« do guc>rra: um quadro de bons <~tstrngwdo nos outros rllll·l~terws a quP pr·· .sidiu? Por
r~fiiciaes para ,.(,mrwlndar, marinheiros ~cVt!tados c bt·m que. S •. Ex. ~o ml'n.•s ~üo ciH1~1ou um homem h.;bil para 
rlisciplinadr~s, ~abendo oberlccer. O rnmc11 o elemento coni~Ct'.l!l~r o 1 elatortn dt•batx~, de c urras bases 1 Que 
depende.da lei d~: promQçõcs, o BE'gundo da lei de rccru· nos Imporia que S. Ex., como d1z em s•·u r·elarorio man
tamtnto. dassc á Europa o ofiicial F. com taes e ra.·s vencime'ntos c 

.A promoção está intPiramente rntre;;uc ao. ar.bi!.rio clu d··t•Tmtnassc que se recolhe~sP á côrte o oflidal F., e o~t
goVt·rno; • até n p•~>tn ele capitão-t<•nontc c le•ta trc~ rros fac· os dc~:a ordem, qui' abur•dao naqueiic documénto? 
IJUar!os por antigutrlarle o um quarto P''r C>Colh~; do posro Que Impot·!a .á U>SetuLléa gcr ai que .os marinhai
de c~pirao,.de fragata até almirante depende so da von- :os fos;em pnncrpalmentc &tacadas de cscinbtito, febres 
tarlo.do governo . ., . . tntPrmt.tfc•nlt's, etc , ?omo se lê no1s mappas annexos ao 

.lá passou· t·m 2a cltsr.ussão uma propns,çãO d.1 outra relatorw? Que quant1a tão mal gasra com rdatorios de 
camara rrgul;•ndo.as promoções na ;,rmatla. Entrando em 1 scmolhantc ra•ttrt·za I · 
3J discus~à''• foi, (·m··~tida â rommiss;1o de :n_arinha c guer-1 E' mcii_JO; fazer esfa economia? se o minisrro da ma ri
ra, c.:~m as emenda~ opcrec1d~s ~elo Sr. presttl~ntc do con- nha conttnuar a .o~erc.c' r á comtd.:ração do parlam~: rito 
selho, emenda~ q11'' Jil C:{amtnet e a que het 1lc negar o documentos t~o J_nstgntficantes c que tanto dl'pocm contra · 
meu voto: com t·xcopt;ã'' t .• lvez de uma ou duns; ellas os que os asst0nao. 
provão que S. E:.. t'Stutlóu pouco a materia. Po!s o Sr. presidente do con~clho não podia pedir ao 

Ainda n:'lú'tem"s lei de rccrutam~nto, falta tantas vezes Sr. VlfCoudc de Habornhy que fizc>se um t:el;.torio .digno 
sentida n:li casas do parlamento, let tantas vezes recom- d? ser apresentado a~s repres?~t;~ntes da naçao, ao Sr. 
rnendad:t na f:,)Ja do t!Jrono. VISCOnde, que ttlo haLdmcnte dmgtU por diiTcrcntes vezes 

Não é a prim.·ira vez que tenho expcnclido nesta casa n a repartiçao da marinha? Não podia S. Ex. incu~bi~~ 
minha opinião rdativamente ao meio de obter marinha- ·desse trabalhá o digno gt•nt-ral que t·s::l. cncarreaaJc.i do 
gem, e estou ainda convencido que a inscripçilo m:u i ti ma qu:ut.·l ~eneral da mannha 1 PareCl' que S. Ex. ~ssi<rnott 
póde prcst'r bons servtço~, uma vez que se lhe dê um.a o relatorw sem talvez? ler; c, se o lt·u, então petmltra
org:misaç~o accornm~~t.l.si.Lt aos nossos costumes, ao cspt- me que lhe d:ga quo lcz pouco caso dos rt:presentantes 
rito do nnsso tempo é a c'qttislado. da naeffio. . . . · . : 

l'rTas 6 de mistet· que em crmp~nsaçiío das obrigações Dep oro is!o, Sr. prc~iJente, por causa Jo ~r. mini.stro 
impostas ao .marinhoirn se lhe dê pensões segundo a porque seu talen~o nilo púrle ser contestado. Eu mo Iem~ 
dllração de seus. serviços, soccorros e pensões ~s vi uvas bro do que dizia um •!istincto membro dcst~. casa: • Te~ 

e aos orph:1os, drrl'i1o de prcf,r('ncia para fazer ombar- nhp prazer _quando ch,ClllO com. o Limpo dt: Abreu •.• 
C~ r St'llS li lhos COt'~O mor..1s nos mvios do estado, c outras Ap'ezar de ser atlversario de S. Ex., rendia homcna.,.on 
~ara~tias que a lei fr~nceza concede aos seus mvri- a_os seus !alentos. Qu~nto devo ser agn.davd ao Sr •. prc
n hatros. · ~1tlente do conselho a época cm que susttnt<~va com tallto 

na na c··mara dr.s Srs. dcputndos quatro ou cinco bri_l_l!o o ministcrio de que fez parte na rt·gencia do Sr. 
projectos de lei de rt•crutamento. Ai nJa o anno pa~sado FetJO! · 
foi aprc~entado o ultimo rola commissão de mnr:nha c O que diriã0 os officiacs da armalla quando lessem 

0 guerra, mas o govt·rno entendeu que o salt•atel'io aurífero relatorio do nobre ministro? . 
era m·.lis impnrtahlt!! lá pas~ou clle hontcm cm an dis
cu:s~o por um prqtnno numero de votos, a despeito dos 
meios mais roprov;; d,,s que para isso empregou o minis
tcrio. Entretanto, um artigo que·se lê no Jornal do Com
mercio de hojr, prova,·clmenlc escripto por ordem de 
algum min:stro, diz qne o ,çnlvaterio não en!rará este 
nnno rm di!Cuss:'lo nn senado! O que ha. do novo? Pois 
n fto,aflirmá~a o ministerio qtte contava ~esta casa ?Om 
uma: m~iorHl pelo rnmos de dez votos? renho mollvos 
pam crct· que o .wllvaterio foi npresE'ntado conrra n von
indo do Sr,·presit!en1e do conselho. E' facto averiguado 
que S. Ex., tendo assi~tid11 muitas vcz.?s :Is sessões da ou
tra camara quando se di;cuti.l o projecto d() oul'O,. não 
tl~~<. uma palavra n!·m fez a declaração de que faz1a do 
prllJecto questão de gabmeto. 

Pois bcm,·eu tlesafio ;w ministerio p::ra que faça quanto 
antes entrar em discus~ão essa grande medida llnanceira, 
t{UC vai inundar de ~11ro o Brasil inteiro c acabar com o 
dC.IQC''Cditado pnpe/ol'iO. 

Ainda r('pito; o ministcrio E'slá morto; é um eadaver 
que cm !Jreve ha do.J Jesccr ao tumulo, precediJo da ex.e~ 
t:roção geral. · 
. Faltnndo, portanto, os elementos const_it~tiv~s. t!e uma 

lt-;re mat inha de guerra, c sl'ndo a repartis; ao dmgtda por 
um ministro sem habilit.Jt(õcs, SC'm forças para o trabalho, 
eem amor de gloria, rtão tenho cu l'uotlaJo motivo para 
temer pelo futuro da nossa marinha tlc guerra? 

Senhorc~, quereis uma prova da falta de hllbilitaçõcs do 
Sr. ministro da m.trinha? Compulsai o rtlutoria que S. Ex. 
:tprcser...tou á :t!lsembl~a gpral, e nelle não encontrareis 
um sú pensamento que inlique csluclo o conhr.cimrntos 
ytro!is3ionae~. 

O Sn. 11.\.RÃO llE QUARAniM:- Quem mais falia mais 
razão tem. · · 

O SR. D~nlANOEL: -Aceire S. E:.:. as confequencias· do 
seu passo errado, tomando conra de uma · fJasta pora 
a qual lhe fallcccm :ts nccess~rias habilituÇocs. . \ 

O Sr. presiJentc do consclJJo est:l, como dizem os fran
cczes, blasé; c. estou certo de que S. Ex. não quer st·r mi
nis'rro; deseja. ''cr-se livre de um onus que hojl! lhe é: 
insupporravcl. Na pr·imcira occasião que se oiTerect:"r rc-' 
tira-se, c talvez não volte mais ao poder. 

O Sn. Sn.,'EIRA D.\ lTiorrJ.: -Não adoece. 
O Sn. D. IIIA~OEL:- Não adoece, está clarp, porque 

não faz nada; vai assignando os papeis qlle .lhe mandão. 
da secretaria ou do guartel gencri!l, não se mata, vai vi
vendo vida folgada, lenclo talvez o wu folhetim, acautcltt
se de to,los os excessos; e por i:so é dos primeiros a com
parecer todos os dias nesta casa e dos ultimos a se retirar, 
o que prova que o trabalho não o acabrrmlw. Adoecera o 
meu illu~ tre amigo o Sr·, Soltza Franco porque estuda 
muito, escreve muito, falia muito e foz uma figura muito . 
brilhante no senado. 

1'amb'êin o Sr. scnad .. r por Gopz não}Ja de agora adoe
cer por causa do3. trabalhos do senado, porqu6 este anno· 
remeltcu se no silencio e nllo tem conmmido sessiks 
inteirat~ com requerimentos sobre saques. 

Deus o conserve (riso), porque, senhores, desde que 
ne~ta uasa nã•> se dtscutt>, ou se repetem discursos que 
não provlio nem t3lcnto nem sciencia, a sinecura é J!)elli~
sima. 
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P:1ssar :~qui trcs a quatro horas; ouvin lo bons discursos, 
ou em agradave! p:llt·stra, é cump1·ir pontua:mente os de.:. 
veres de um rt·prl•seotante da nação 1 . 

Não invrjo esse papel inglorio. O papel que eu im·ejoé 

der·ação A1:gentina; talvez ten~e algun:a sul)levaciio no 
E~tado Oriental, onde tem parfdarios. E pôde acônteecr 
que o Bra•il seja obrigado a intervir, tanto por se achar 
ameaçada a irdcpl'n•lencia daquella r1•pubJica, como por 
causa fia s1·gurança immccliata e dos interesses cssenciaes o daquel!es sen:a•lores que illustrão as di~cus,õe~, e con

tiríuadamente offerecem o fi'Ucto de seus estutlos, de suas 
lucubr:~ções, em benelicio do paiz. 

Que prazt·r não s ·nti1 i.\ o honrado senador pc-lo P:1rá d~
pois do rhagnifico discurso que prnferiu na sessão de 
sabllado? E· que serviços está P''cstânllu ao paiz, que lhf• 
ha. dct ser sempt·e grato pela maneira por que def<'l1de os 
verdadeiros interesses da nação c coa1bate esse ca.laver 
chamado min1slt'rio, que tantcÍs m;tles tem feito no curto 
csp:~ço do oito mczcs incompletos? 

0 SR. PRESIDENTE :-Isto é divagnçüo, 

(!Ia alguns apartes.) 
o'sn.. D.MANOEL:-São osapartes do g,., s:Jveirada 

Motta, unicos a que l'espondo, que d:lo occadiio a isto. 
0 SR. DARÃO DE QUARAIII!! dá um aparte. 

0 3n. PRESIDENTE : - Attencão ! . . . 
O Sn. D. liiANOEL: - Sr. presidente, eu não sei se o 

Sr. ministro da marinha poderá com faci!i.lade :mgmcntar 
o numero das cnrnpanhias de imperiat·s marinheiros, que 
actualmente são duze, com 1., 296 praçus de pret. E' uma 
. b0a instituição crt.·ada em 1836 cum Ci!uatro companhia> 
apenas, com o fim de aca,bar o recrutamento e fuzer n 
serviço de ar1ilheiros navaes. Uma vez que se não exce
desse o numl:'ro de· praças decretado na lei de forças de 
mar, cu não teria duvida em au:oti~ar o governo para 
augmentar o numero das referidas companhia.;. O ~el'
viço luct <uia sem duvida, a vista da rcconltecida utili
d~de da instituição, que ja conta 23 annos de existencia. 

lHas, 'Sr. presidente, a guarnição dos nossos navios de 
guerra é fdta tia maneira a mai> conveniente 1 Deseja v a 
ouvir os pro!issionfles da casa, como os Srs. visconde de 
Itaborahy, visconde de Albuquerque, Baptista di! Oliveira 
t: outros que se tl~nhüo dJdo ao c"tudo das cous:.s da ma 
rinha. A J:'rança nào emprt·ga nos seus n:~vios de gul'rra 
senão imperiaes mari_nht:nros, isto é, não cmuarl)a outra~ 
p!·aças :dém das p1·aças de sua marinh:,gern de linha; po
i't!m a França consen•a, afeZar disto, o seu corpo de ur
tilhari.:~ de marinha, que é empl't.'gado nào só cm r~zer o 
~ervit;o das colouias, como tamb~m o SCI'Vlt(O dos ar~c
Jlae~, das fortalezas, que servem para dd'esa dos Sl'US esta-· 
IJelecimcntos li<!Yaes. Os f,·ancczcs não cm pregão a bordo 
dos seus navios praças de corpos dill'crentes, isto é, gu:.tr 
necem .:~s embarcações sómeute com praças de um cor
po. O mesmo n:10 succede na Ingbterra, que ·tem o 
seu corpo de roya!-mari1w, que faz a guaraiçao elos na
rios de gucr1·a. Os mor nhen·os são artilheiros : mas a 
gu::~rnição n:io é compo.;ta desses mesmos marinhtiros, 

do imperie. . 
Cont~ntc-se o governo por ora com as oito compt~nhins · 

que tem o b"talhão na1al, porqun as circumstancias do 
tlwsouro são criticas e é dt.! mister altenue·r a ellas. Pela 
minha p~rte não hei de dur a autol'isnção que o Sr. pre-
sidente do conselho solicita no relat.ot'Ío. · 

Sempre as camar·:as rr:mcez:1s (f~llo untes da rcvolu ·ão de 
fever~iro) se o c cu pa1 ãn seriamente da m::trinha de gu~rra na 
oc~~a&!iío em que se tratava d.:lla ; alii estão as discussões 
p~ra provar o mteresse que se tomava por uma instiluiç'ilo 
tão import.mte, e de qut: t:tnlG dependem a segurança e a 
honra da França. E o que observamos nesta casa 1 Hontem 
~c teria talvez votado o orçamento da marinha se houvesse 
casa,. O Sr. minist1·o não quiz hoje d.1r os esclarccime.ntos 
pedtdos pelo nobre senador pela Bahia, c V. Ex. ia pór a 
votos .o orçamento q1wn~o acabou de fallar o Sr. marquez 
de 91mrla. Então pi:di a palavr:J, para. cuntinuar no pro
poslto firme em q•te ewm de discullr todos os orça-
mentos. · 

.E' para lastimar q~e o S·. v.isconde de Itaboral!y se li
mHa~se hontem a du~er tão pouco ~obre um orçamento 
qUl! Impõe ao thesouro um onus de cerc.1 de ',',OOO,OOOü • 

Não sei se este anno se discutirá a lei de forças de mar, 
uma vez que ven.ha o salvatorio aurifero c que seja dado 
r~ra ordem do dJa. Que \.iscussfio niio provocará nesta 
casa uma medida tão fatal e reprovada pelo paiz inteiro! 

Estào dme oradores preparados para combater esse 
nefando projecto, que já foi pulveri:adn na outra camara 
pelos brilhantes talentos que o combatêrão e mostrârão 
que o seu autor está muito atrasado em conl~ecimentos 
tin:mcdros. 

. Eu tambcm IH~i de queimar os meus cartuxos quando 
tlVC·r de 1 osponder a algum curioso, como, por exemplo, 
o honrado membro por Goyaz. 

O Sn. RILYEIU DA 'MoTTA":- V. Ex:. não pôde dar 
patente a nmguem e não entende nada de marinha. 

O SR. D. MANO EL: -Pelo menos entendo tanto como 
o nobre minbtro da marinha, presidente do conselho, 

O Sn. SILVEIRA D.\ ~IOTTA:- Eu contesto. 
O Sn. D. 1\IANOEL:- Aqui está o flocumento cm que 

~e fu.ndo. P::u.a ~sc,·ever isto (mostrando o relalol'ioj hast:io 
otlo citas de muusterio. 

O nobre. senador não deve agastar-se, porep1e cu não o 
e~1amo c~r!oso na sua profissão, na qual parece ser tão ha
btl. que fpt c~1amado para o Jogar de consultor da secre
t:ma da JUStiça e é ouvido sobte os nt•gocios mais impor· 
tantes daquella repartição. 

I! feita por praças de um corpo. rl!ff..-rente. Creio que o 
111csmo acontece nos Estados· Un1tlos. Pur·a guarnecer os 
11n·ios de gu~rra, temos o Latalhão naval, que :tpcnas 
conta 395 pmças, stgundo diz o rclatorio. Não sei se 
este JJatalh~'io tem a wc!hor organisação, e se p1·cr:uche 
l>cm o fim da sua crcat;ào. E' verdad:l que a Inglateira 
;;unmece ns suas embarcações com infantaria, mas esta 
não é destacada do corpo do exercito, sim de um corpo 
csperi I, que está acostumado aos embarques, a certos 
kd>ilu.; lb mar, . que são indi~pcnsavei; par a L em des
empenhar o serviço de infJntaria a lH>rO~) dos n:tvios de 
guerra,· que está obaig~do a certos ser\'ÍI~os a que não 
t'stüo all'dros os soldudos Je terra, porque elles tambem 
,.~rrc1~ o porão, lavão; f..tzem st:rvlços proprios de mtt
nnhetros, munobr<~s, etc. 

0 Sn.. SILVEIU D.\. MOTTA:- Agora sou advogado. 
. O Sn. D. !UANOEL:- Sim; o uoLre senador está a·•ora 

' ' ::J 

Uuvi.Jo que o nobre ministro,nincla que oLtenl1a a auto
ri;a~ão que pede 1 ara crea1· mais duas ou tres compa
uh[as, possa conseguir recrutas ou voluutarios, sem de
trimento dos corpos do exercito, cuja forca não telll sido 
possivel comj1!e.tar,. como asoevera o Sr. ministro da 
guerra no seu rcbtorio. B, pergunto cu, está a armada 
prompta. pa.ra qualquer emerg(·ncia qtw possa dar~se, c 
~Juem sub.! se se durú. bre;vementc '!.! O caudilho Flüres 
Jll'llCUJ':t LlniNc coní IhtC'nos-Ayrcs, un lut:.\ com a Confr~-

so com os seus provaras. . 
O Sn. PRESIDnl'íTE:- Tudo isto é alheio à discus>ão. 
O Sa. D. 1\IANOEL:- Estou respondendo ao apart.~ 

que me deu o nobre senador. \. 

O Sn. PRESIDENTE: -l't!as o ap~rte só foi duelo cm 
conscquencia do que disse o Sr. senarJor. 

0 SR. SILVEIRA DA MOTU.:- V. Ex. fa\lou em meu 
nome, e por isw respon:li. 

O Sn. D. !IIANOEL;- Fallei poriyuc V. Ex. disse que 
eu não entendia de marinha; ntlo lhe nego talento, mas 
ntlo o tenho por autorrd .. d:) cm materia de Jinuuças. 

O Sn. S1L VEIR,\. DA MoTTA : - Nem eu tenho a prc
sumpçt~o dilito. 

O Sn. D. M.-tNOEL: -A h ! enuo tenho razão em dizer 
que o honrado membro é apenas curioso. · 

Mas, Sr. presidente, se o pessoal da armaria vai em de .. 
cadencia e exige scnos cuida•los da asscmLiéa gerul qu:.: 
dird uo ffiliterial? · ' 
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O Sn. Sn.n: n.\ D.~ ~Iurr.\.: -Vai se mel ter no m;.~ 
t,·rial? 

o Sn.. D. MA NOEL :-Qne significa es~o apart~? Decl:nr. 
que nf!O ri?conheço o Sr. senatlor r·or !ll('U jmz; outro: 
serão competentes para ajuizarem do meu fraco talcn!! 
c dos meus 3poncados conhecimentos.; o honrado_ ~cm· 
bro, n3o. Ma~, Sr. presidente, o m3tcm~, como d·zra, ~ 
consumido c estragado de um:l. ~an~ml. assu: tadora. 
SeJJhorcs, eu ~lio nego que ? mmt~tt '.'·o pas~ado fizesse 
de~pczns consuler:r\'ers, porem torç:1 c confr!ssar que a! 
fez quando o Brasil estava amcaç3do de uma guerra, pnra 
a qu:tldcvia estar preparado. Nao se obtem Y.lpores ert 
pollcos õias; nlio se compra arm3mrnto c o.u!ros petr~chos 
bellicos em al"nmas semana~. Graças á Dtvtna Provrden. 
c ia o minister1o do.;. de maio, com o fno c ~ircumspecç:'io 
qu~. o carac~erisão, evitou a guerra, tt-rmrmndo a nco-
"OCtação amtgavelmcnte com o Paraguay. . 
b Os vapores já chcgárâo, assim como os petrech~s belh
cos, que nãO hãO de ser perdidos. nlas é tempo de CilHfar ~C· 
riamente n:t conscrva\ão ~los no3sos vasos de gucr_ra, qu~. 
c]){~g:mdo novos da Europa, em pouco tccm necessHlade rte 
entrar nos estaleiros para receberem gran•lcs conce;to~ 
que exigr.m o di~penuio de sommas., ~vultadas .. Atnd.l 
hontem disse o nobre senador pelo :•IO de Janetro que 
am terço das desrezas com os arsrmcs é em pura perda. 
Isto n:'io foi dito por um opposicionista, se não por um 
ami"'o dedicado do ministerio que com o seu braço forte 
o te~ feito viver até hoje. . . 

Mas já estou ouvindo ao Sr. presidente do conselho dt
zer: c Que me importa que se g:1stc mais ou menos? Eu.te
nhomous dias contados, porque~ ministerio a qu~ pr?srdo 
apenas dá al~uns signar s de VJdJ. • Sou o pnmc1ro a 
reconhecer, diz S. Ex., que o paiz n~o o quer, nem as 
camaras lho dão um voto de adhesiío. 

Sr presidente, grande impressã~ me caueo~ h ontem o 
rli~curso do nobre senador pelQ R1o de Janetro. S. Ex., 
como que obrigado, deu o seu assentimento a to<las as 
emendas offerecidJs pc!o Sr. presidente do consdho, 
com excepção d~ uma que é a relativa ao porto de 
Pernambuco. O Sr, presidente do conselho pede para 
e•sa obra 200:000~, e o nobre senador pelo Rio de Ja
n"eirol tendo cm vista as actuaes circumstancias do paiz, 
instou com S. E~. para diminuir 50:0006·. M7 parece que 
o pedido do nobre senador ha de ser sat1syctto. 

Senhores, cu não desconheço a necess1dade d_a oltrn, 
mas entendo que não devemos alargar-nos muno, em 
''ista das c6ticas circnmstancias do thesonro; quan Jo, 
p9rém, ellas forem pro3peras, quan lo a renda nl!o ~ó 
chrgar para a despeza, como até apresentar saldos, ent?-o 
just_? é qup estes se appliq~em para as ouras .nc~essanas 
do 1mperio e com a posstvel 1gualdad~ ~e dtstnbuao entro 
as províncias. Ameaçados de um defic1t de 7 a s,ooo:oooa, 
como pede o Sr. presidente do conselho ~ugmento de co~· 
signaçao 1ma a obra do porte do. R.ecrfe? E as dema1s 
províncias tambem não carecem de obras urgen~cs? 

Col)cordanclo, portanto, com o honrado membro da 
cGmmissão de fazenda, l)P.go o meu voto á emenda offcrc
cida pelo Sr. prcsiilentc do conselho. V. Ex. viu,_ Sr. pre
sidc;1te, que forão approvadas as emendas o!ferec1das pelo 
Sr; ministro rla gucna, augmentando consideravelmente 
as de.!lpezas d,\ repartição dos estrangeiros, despezas que 
11:10 forão justificadas. 

Se-guiremos agora o mesmo c:~minho? 
Eu esloJl. decidido a votar unicamente pelas despezas 

estrictamente necessaria~;. assim o tiz nos outros orçamen
los, assim continuarei a fazer nos que tivcrcm.de ser vo
tados. 

lllas, Sr, presidente, o que é digno de notar-s~ .é o 
quit~ào, ou antes a reprehensação quo o nobre prcs1dent~ 
do conselho deu aos seus collegas I Dem Eo d1z por ah1 
que o ministerio está em divergencia; parece que a alguns 
esta cnstanào o passamento, depois de uma vida tão curta. 

Os Srs. ministros do impcrio, da justiça c de cstrangei. 
res não pedirão a alguem que apresentasse emendas con
sig~Htndo qu_anlia ncccssar1a Rara a~. despezas da~ secre
tanas, depo1s de reformadas. Censurei este procedtmento, 
pedi explicações ao nobre relator da commissão de fazen-

da, e disse que n:ê parecia exlraordinalio que, havendo 
uma despeza re~hzad!l, se vot.asse o orç~mcnto_ sem _que 
ne!le fo~S(l consrgnada a quantta ncc:es~ar1a por:~ lhe f JZ!'r 
face. A isto se respondeu: • Que as r.fo:mas n:lo es.tavll.~ 
ainda appro,·a.fas,. ma9. que o go~crM t1~ha ·um m~10 dt: 
supprir tal despeza, abrrndo crcd1tos na forma t.la let. • 

.Ett n:io tenho es(lerança de que SeJãO apprG.vatbs ou 
reJlrovadas nesta sessl!o as refo.rmas das secretaria~. . 
Ma·~ pergunto eu se, cons1gnanJo nós no or~amento 

quant;a para as despezas com essas reformas, tmhamos 
por esse facto approvadó as mesma~ 1 e formas!. Se o go
verno abre cred1tos,é porque se constdem autoriEado para 
manrlar p3gar o augmento. dt! vencimento! elos empre~ 
gados. . . 

E' este o procedimento que osen~do deve ter, de1x_ancZo 
de consignar a quanlia nece~saria _para dcspezas prevtstas, 
c dizendo ao governo-abn credttos? . 

O Sr. pre3idente do conielbo apresen•ou francament~ a 
cmr·n·la elevando a somma para a despeza d:t secret3rra. 
Assim, diz efle :ws seus colle~as, não procccle~tes em rc • 
"'ra devias ter feito o que eu taço agora. YDs d!ssc~se qu.~ 
~ l~i autori$ava o governo para pôr logo em exccuçi'id ~ 
reforma da secretaria da marinha. E porventura nã'o est'l 
cm execução a reforma de outras secretarias:'.. thesouro ·e 
thesourarias 1 Porventura os empregados .nao estão ha 
muito percebendo os seus aagmento~ 1 . 

Pois bem, vá no or_çamento cons1gnada. a quantt? nc,. 
ces>aria para p.1gamento Jos empr~gados da ~ecretana ~e 
marinha, e, pelo que loca ás demars Eecretanas, thes.ouro 
e thesourarias, sejão os cmpregarlos p:.gos por .me1o de 
creditos abertos pelo governo I Que homogeneidade· de 
pensamento I Que cohcrencia I · - · · · 

O nobre relator da commissão de fazenda não .acho a 
regular o proce.:limento do nobre presidente do consélho; 
entretanto, ha de votar pela emenda. Eu não approvo a 
emenda, porque reprovo as reformas todas que o gove:no· 
fez nas ser.retarias de estado c no thesouro e thesourarzar. 
Devo confessar no entanto, para ser justo, q~e é a. reform:~ 
da secretaria da marinha a mais economtca, :unda que 
me parece dr.snecessario o augmento de pessoal •. Em 
tempo discutirei este objecto mah largamente. 

Não posso absolver o nobre 'presidente do eonselho da 
cenmra que fez aos seus. collcgas. Pois S. Ex. quando 
fez esta reform.1 não tinha perteito conhecimento d~s 
circumstancias do paiz, do ~stado do thesouro? Nã? Jlll 
S. Ex. que o augmento de orJenados. pua uns Cltlgla o 
auamento de ordvnadns para outros? Não atte~deu que 
as ~lasses que não ti~hão sido 11quinhoadas hav1ão de r:>• 
clamar, e com toda a justi~a, pêlo ·augmen.to de seus ve::•. 
cimentos? Não cons!derou o Qo~re presulente do CO!l4 

solho que estas reclamações, ape7;:t'r de justas, ba~i~o de 
augment..r consideravelmente 11s despezas .. pubhc~~'. e 
isto quando o thcsouro está ameaçado de um d(!fictt d~ 
7 a S,OOO:QOOS 1 , 

Desconheci, Sr. presidente, a prudencz:l Jo nobre pre
sidente do consef.ho; não sei como S. Ex •. não teve forç1 
bastante para convencer a seus colleg1s, plra dizer-lhes~ 
c Nós havemos de pedirá cor<h queaffirme,na falia da aber• 
tura da assembléa geral, que o ministerio. tem procurado 
cconomisar os recursos do estado; m:ts n~~.p~demos fazer 
este pedido se realizarmos as reformas q\le vlo. carre
gar o thesour"' ein mais de 600·0008 de ~éspeza perma~ 
nente: portanto, guardemos estas refermas .par~ tempo 
mais favomvel; digamos isto ao corpo legtslattvo nos 
nossos relatorios, sigamos o exemplo dos nossosan.teces
sores· c de certo tanto a assembléa geral como o pm real 
hão de approvar e nosso pro?edimento, ~hão ~e dizer aos 
empregados que aguardem Clrcumst~ncms mats prosperas 
para que as r~ formas se possã.o r~:ahza~ e serem augmen
tados os vencimentos dos serv1dores do estado. ·~ 

Eu· não sei, se~hores,' quae.s_sã? as vantagens que. ~m 
geral se tem colh~do da~ .cap1tan~a~ dos portos: p~re~·~
me que ellas devrão facrlrtar os aJJStame.ntos dos mdlVl .. 
duos neccssarios para a marinha de guerra. · 

Senhores, o homem que se habituará vida do m:~r não 
póde ser bom soldado, assim como o homem ·que nung,a 
embarcar difficilmente se tornará bom marinhtiro. Os . 
habitantes de S. Paulo, Minas, etc., eão maif proprios 
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para -o exercito.; os hauit~n~os das províncias maritilu:ts cheias do melai precioso, de que tanto abunda a Culi~ 
são mais asados para a armada. Sigamos nesta parte o forn1a I 
exemplo da .F1ança. O nobre ministro pede em seu rdatorio outorisaçiio 

Os hauitantcs das províncias marítimas entreg!io~sc a para f.,zcr algumas rt·formas. Se desde muito tempo 
pesca, o, para assim dizer, passã.o grar.de parle do tt•mpo estou no firme propnsito dt: negar uutnrisa<;õt·s .. ao go
no m~.r; mas 03 habitantes das pr·ovincia> 'centraes dão~sc vt-rno, eh' pois do discurso que honiom pr1,feriu. o nobi\l 
fi lavoura, rar:ssimas vezes roem o mar, e por"isso aquol~ scnador; pelo Il1o ele Janeiro fiquei ain.lll mais convencido 
lcs Cnl pouco tempo Lornêlo-se h~beis marinheiros e c~tcs de qne a asscmbléa ger~l deve arripiur car.rt·ira rdati
com.g•·~mle dillicul,da~e se acostumêlo a uma vida t~o vamt·nte a t:ws <tutorisaçõ('S: o cxrmplo do passado deve 
contrarm aos seus habttos. esl<lr bem pn:senlc aos !Cgis!arlort s. 

Cumpre, portanto, estud 1r bem o fim da lei do 14. de Emlim, 1 o~o aos meus collt·~;as que se não esqueçilo.do 
agosto dd 1!!.i6, que cr<·ou as c~pit:.nias do.i portos, eco~ que a rste respeito disse lJontem o Sr. visconde dt! ltuhL"" 
ih~:1· vantagens rt~sta instituiç:Io, que· por ora nào tQrn rahy, eom quem de.>cjava l'Stur sempre do accordo. ]~ 
produzido todos os beneficies qtw a di r a lei teve em vi;ta. p~d·e lwYt'l' duvida de q11c entre nós ha nlguns poiJt"s de 
· Sr. prosidt:nk, ha no rdatorio do rwbre ministro um pa contacto? S. Ex.. aflii·rnou que nenhum minidt rio poJ(.'ria 
1 agrapho relativo a provrncia tlo R o-Gr::nue do Norte. ser Lem aceito, se na ma bandeira não cs!ivcsse < scripta 
S. E~~. ahi ex. põe a opiniào do dbtincto coronel Jat dim re- em gi'a!1de:; cat acteres a palavra - economia : .. é esta 
lativamcnte ao eõtado da uarra da C<tpital daCJUella proviu- tambem a minha OJlillião. S. Ex. não pl diU: autorisações 
cia, O Lrub:llho de uma lJart:a d · excavação a vapor· por nt~m esta disposto a concede-las, mesmo aos seus mnigos ~ 
tempo de 5 a 6 mrzes, para al.u gar de 4- a 5 bl'Jf;us o t~mbem nesta r~ r te edou de ~ccordo com o hóuraü~ 
ean:d da b.1rra e aprofund~-lo de 6 a 7 p11lmos: a cotl~- memlm'>. S. Ex. detesta a corrupção; e quem se tem pro-: 
trucção ao norte da uma forte muralha de·pc dr a sccca nunciado conlra ella mais expliciwmentc do que eu? Ain
desde a ponw do Foninho até o pequ•·no recife que da poueria mencionar outros pon!os em que estumos com
exi>Le do mesmo lodo, ele., são, :tlém de .outras provi~ plctamc te d~ aecoJC!o; m.s seria rubttr alongar muito 
dL·ncias, as que cumpre do~r paro uttenuar, se não de () meu discurso, a q11C desejo pór lermo. O particular 
todo neutrali$ar, o c!l'l'ito das causas IHiuracs que tcnd~::m que Sàbc governJr a sua casa, que vive com econom :a• 
a 'Obstrui1· a mencionada i.'lrra. Calcula o rr::l'er:do co- não gao;tanJo nunca m~i; que a sua renJa e mesmo arcu~ 
J'Onel a dcsr,cza d1s excavaçõc.s c d.1s obras propostas cm mulando p:11 t•; ddla, orumariamcnte quando é c)HlmaJq 
~80:000$. Scnho• o>, a provincia do Hio Grc~ndc me- aos cargos pub:icos segue as maxirnas que adOJ•!ou 110 
rcce este auxilio, porque a sua rendl tem crcsciJo Sf·n>i· donwdico. l;e o noLre visconde tomas>e lJOjo .as rt.de~s 
vtlme1~tc e já vê no seu porto embarcações e~trangeiras 'lo govtrno certamente procuraria e.conomisar os dinhei
que alh vão buscar assucar, café, algodtw, e outros pro~ ros puulicos c dar-lhl's a muis util din:eç:io; impediriJ. 
duetos, em troca dos que para alli conduzem. 1\lus a que seus collegas trilh~ssem vercJa dilfl'rente, e poJt.ria 
barra pó de ficar inteiramente obstruida e a na vrgação prestar bons Eerviços As fln:mças do paiz, .uma vez que 
paralys~da ;se de prompto se lhe não acudir com as pro- moditica~se suas itléas a re:-pci.o de cc1tas doutrin:Js eco-
v.idenci;.s lembrallas pelo Sr. coronel Jl, d m. nomic~s. 

Recommendo; plilrtanto, este objecto á att<·nção do ~i~se e repito que d~vcmos. habilitar o governo p:un 
governo, :que. se deve dar pressa em p(dír á asst'm b!éa satJslaZ\'l' os empculro; conlraludo81 quer pelo actual m:~ 
geral a quan!il necessaria para flUe tcnh:io começo os tra- nister10, quer pdo passa lo; mas tami.H:m devemos li$ca
bai!JO~ menchnados. NJo é uc mister ,con,ignar ·Jogo 1a Jisar <tS desp<·z s fdt:.ts c chamar a contas os ininistr.oF, 
quantta de 280:000~., po·que provavo:mtnle as obms que, ou ~s Lenhão dt·cretado st~m autori:açêlo ll'gal ou 
~e não cunclaem c·m 1, nt!m talvez cm 2 ou 3 annos. $em mcessidade e utiliJade puulica. ' 

Não mando emenda n<ste sentido, porrruc n.'lo tenho e~- A repartição da marinba exige pc1to de 7,000:.000$.· é 
peranç.a de que srja aceita pelo Sl'. nlini~tre nem apprc~ de mais nas cir.:umstancias do paiz. E qne meios tL-tdos . 
vada pelo senado. uós d~ faur face ao dclicit di! 7 ou S,OOú:OOO$ que prevê 

Como representante clJ na~ão pela provincia do r,io· o govc·rno? · · 
Grandt: do Norte, corria-me particularment1) 0 dever ue O nol.,ri! viscond.:: de Itabot·aby poflia informar exacra~ 
e:xpor a necessidade de acudir~3c sem demora ú barra dJ m• ntc o que h:• a l ste respeito, mas S. Ex. hontc.u uão 
capital d~qu~lla província, peb qual to~o e tomarei sen.- se fez cargo tl1sto. · 
pro o ·mms vtvo rnteresse, e a CUJt)S habttantes não cessa- O SR. YISCO~DE DE lHBORAllY:- Eu disse q.uc du-
"ei de d'lr provas da minha et•.'fn't'r;r:rt:ctão. vidava. 

ASsustou-me honte~, Sr. pr·esii.lc·ntr, a cmcnÚ:\ do no- O Sn. D. 1\IANORI..: -1\fas V. Ex. púde estar 1rabilitaJo 
Lt·e mini: tt·o pedindtl 300:000$ r~,·~ ~obra ~v dique. para <J:~r ao ~en tdo tnfOlmaçõts cxuctas c completas. 
Ta:nue~ o ~oLre se~~.a .. ,r pcl:t p. o~mcta r:! o. !~10 de J~- 1 O .sn. YISCO~DF. DE lTAnonAn Y:- Como qualquer 
neu·o rta.o hc?~ SJtrslct to, m:ts emhm tr.:tnsrgm, porque dt! nos. · • 
di se o SI'. mtmstro que a di.!SP('7.1 ll..lVC talv..:z rcaliznr~se o SR. D. nJ.n:on:- Os homens qu:J particularmente 
no corrente anno !inancciro, em virtude do contrat., cc~ se dedi i.'io a este e:>tudo, como v. J·:x., habilitão-se com 
lebrada com o emprestimo d~quclla o!Jra. Se, com effeito, mais f:1cilidade do que :•quclles que, como eu, ~ão. cu~ 
a quantia de 300:000g p(·dida na emenda é nrcessaria para riosos. Y. Ex. está em dia com a 1ceartição da fazenda i 
que o governo fique habilitado plra satislazer as o~riga· estuda a marcha dos negocios -·que por ella correm i 
çues que contrahiu, que remcdto h a s<·ni.\o votar por ella 1 estuda porque gosta des~e cstuJo, c estuda porque já tem 
Mas, se não é nccessaria, diga-o fl'ancamrnte o Sr· mio is- grande m~ssn de conhectmentos thcoricos e praticos. Foi 
tro, afim de que se não torne mais con·ideravel o ddicit lldnistro da fazenda por muitos annos, e .continuou a 
nó exerc:cio corrente. se-lo no mini:lterio doJ Sr. Paranú c do Sr. Wanderley, 

Estou inteiramente de accor\IO com o nobre sen:.~dor que de certo muitas vezes re·cortêrl'io ás luzes de S. Ex. e 
pelo. ·I\.io de Janeiro a respeilo da cautelt que a assembléa encon!rárãú sempre um amigo dcdic·.do. 
geral (leve ter na decretação d.as <.lt·spczas, limit:mdO·:IS Sen!Jores, cu não reprovo as \'i:lgens de longo curso, 
ao ql!le J(\r indispcnsavel, até que volvão dias de maior mas desejo saber se ellas não trazem grande despeza ao 
prosperidade; .wospel'idade que !ta de trazer o projeeto inti- es' ado e se com pensão uml'lamcntc as wmmns com e !las 
tubdo do .melhoramento :do mci~J di·culantc. Sim, cm despendidas. 
pouco;s a.nnos o ouro se uchará em toda a parte ; o pape~ :A n.qv~gnção Jent,ro do ~aiz lliio é suffic_iente para .dar 
lorio <.lesappurcccrá, e então .podurcmos ser menos econo- aos .. -olhcu .. e~ de marrnha a ntsl!·ucç~o )ll'ltt1ca de que c::
micos e atltndor a.muitas necessidades que o paiz ·scute·e recc·m. ·A propolito: peTgunto ao ·sr. ministro da mari·· 
que .não podem actualmente .ser satisfeitas. Já pe1 di a .nha como é que S .. .Ex., e~cre,·endo sobre O· nnufragio da 
esperança do ver convet·tido em lei o famoso salvaterio, charrua •Carioca, se limitou a tão ·poucas palavras q11C 
.que talvez tique adiado a~é os blcndaj ·grega i. Que de~ nioguern pode stdJ~r qu~.l nerdndma causa desse dnpll)· 
c·'pqão para Wnt•u gentl:lque estava com a wi::tnns pip:1s r·nvel succ.;s~o. 
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A imprensa fc·z graves accnsaçõcs a S. E:w:.. ; houve rcs- Vf'rifi~ando-se n~o haver casa, 0 Sr. presidente decla-

posta, mas c~ r.tão devo co~t~ntar-me com.a.l'ligos de ga- ro~ a dtscuss:1o adtada, e deu para ordem do dia dn se.l.· 
zela; quero 1nlormações o!l!c!acs que hab1htcm o paiz a gumte sessão: 
cClnhcccr o motivo d() um acontcc·mcnto que a todos cn-
elu:n de co~sternaçào. Desejo que o Sr. ministro se Jc- Discussno .do requerimento acliado por se ter pedido a 
ftnda na L11buna das accusaçúes qu~ lh? forão dirigid:~s, l.a'<wra i u!tuna dtscus~ão da emenda adJitiva a propo
e 11ue mostre que nem dl!·ccta. nem lmltr(:Clamcute con- stção da.camara dos deputados, mand:mdo aàmiuir a exa
concu para a perda de tanta~ v1das nonauftagio da char- .me varJOs estudantes; s~ discussão da proppsição da 
1 ua Carioca. mesma. c amara, approvando a pensão annual d, 600$ • 

TtatanJo-sc do rstabt>lecimento de Itapura, cte:vo dizer concedtda ao conego João llaptista de Finueiredoc com a 
que é um ~OS :1CIO; ~o. ministerio ~e 4 dt: maio que faz cmenua que passou na 2a dhcu:são, b ' 

honra ao d;gno ex-mm'slro da marmba. As~im pr ogt·ida E contioua~ão da di!cussão do orçamento. 
o c~tal.Jelcclrn~nto e lhe n ~o aconteça o que !llfclizmt·nte 1 
costuma succ(:(l~r na nossa terra a estabellcimentos semc- eHlntou-se a se~siio á 1 Sj'ol10ras da tarde. 
Jlwntes! 
T~mbem ha nm acto do min'sterio de 1. de maio de que 

~c deve fazer menção honrosa; é a org:misa~âo no con
wlho n:~val: o Sr. ex-minist1 o da marinha ainda uma rcz 
mostrou o seu palrio'ismo, não se guiando nas nomeaçõ('S 
do~ membros do cons.elho nayal por empenhos, por patro
nato; ~s nomeações lorão excellcntes; recahirào cm p<'s
sous h~bi!itadus, e estou convencido de que o consfl!IO 
ua,'al l1a ·de presta~ ~erviços relc.vantes ao paiz, cncon
tran.do nellt'S os I?!DISI~os us tradtcçõt s d.t repartição de 
m:mnha e um ê!Uxlho efhcaz para o bom desempenho elas 
<tr·duas funcçõrs de ministro da marinha. Espero mesmo 
q~w ali~ se ha~ilitem futuro.s ministros de ~stado, c que 
nao SeJa Jlrec.180 nomear pa1sanos sem habl!itaçõts p~ra 
um cargo tão liDpC!Irtante. 

Os contratos par u fornecimento de carvão de pedra 
devem merecer a p:trticular attenção do Sr. ministro, 
aliO? de que o thesouro não seja com elles lesado, lucrando 
mtulo os fornecedores. A concurrencia é o meio de evi
tar grandes prejuizos e obter o carvão por pt·eço razoan::l. 

O que dig? a respeito do caiVão digo tambP.m acerca 
de outros obJeCtos. Os arsenaes devem ter sempre 1 ns
pectores praticos e probos, porque, como bem disse o 
Sr. viscc nde de ltal.lor:>hy, o terço das despezas que se 
f.tzem nessas repartições é em pura perrJa do thesouro. 

A quanto tempo está funccionondo a comrni.;suo de 
prezas? Eu receio, p.~lo ge:to que as cou~as !e vão, que no 
lim não haja um rt'al rwa pagar aos que teem direito a 
~cclamações. A dc~prza co1:n os funccJOnaiiosqne eslão 
encarrt g tdos desta commi~si\o é tirada da som ma que ha 
de ser distribu:da pelos reclamantes. Eu OU\'i a pessoa 
muito competente dizer: • As comas vão marchando 
1:.om. tal lentidão que me p1rece que nestes '10 unnos a 
hqutdação náo estará fer ta. • Peço, porta11 to, ao S1·. minis
tro que faça com que a commis<ãr> conc'u:l com a maior 
bre,vH.l.tde · possivtl_os trabalhos de que foi encarregada. 

PRESIDEl'iCI.\ DO SR. MANOEL IGlUCIO C.\ VALCA.NTI 
DE LACERD.\.. 

A's 11 lwras da manlúi:, feita a chamada, acÍ!ár.·ão::e pre
sentes 28 St·s .. f?nodorcs, faltando com cansa os Srs. Mtmii, 
ba~ão cle.~hmtJba,,baràl) d::J Pintlaré, Paula Plssoa, Wan
dcr lcy, Y~<~nna, Mdrn, Souza c 1\lello, Vergue iro e visconde 
de ~oqtut!Dhonha ; c sem clla os Srs. barão ele Antonina 
~ara~ de Qtwral11m, b~rão ele Suassuna, Sou:a franco' 
Cand~tlo llorge~, CaruCII'o de Campos, Quetroz Coutinho' 
Gonçulve~ ~r!art~ns, .Paula Albuquerque, ll!iranda, Cansan~ 
s~o de ~munbu, ~1menta llucno, Silveira <h lUolln, Fer
nunde~ forre.s, D1as de Carvalho1 Nabuco, visconde da 
noa-V1sta e VJsconde de ltabor ahy. · 

O ~n. PR_ESIDE)i'TE declarou que, apezar do não Iw.>er 
scssao P?rfa!ta de numero para formar caw, ia ler-se uma 
commun.tc~ç.ao sobre o recebimento da deputação que 
tem de lcltctlar· a Sua llfagestade o Imperador 110 dia 29 
do pr~sentc mez, por ser o do natalicio de Sua Alteza 
Impcrwl. 

: OS~ 1~ SECn~TARI.o leu e_n~ão um aviso do ministerio 
dos neoOCJOS do 1:npcrro) partJcJpando que Sua l\Iaaestade 

d
o ft1:pcrador se d~gna receber, á 1 hora da tarde ~o paço 
a Cidade, a rcfenJa deputação. ' 

O SR. I>RESIDENTE convidou os Srs. senadores prc~en-
es rm·a lral.Jalharem nas commissõcs. • 

:leia €le 30 ele julho. 
Senhorc~, ha mu1tas pessoas pobres que cspcrão pelas 

p·~qul'nas sommas que dJCs pertencem; ha pessoas que l'REsm~NCI.\ DO sn. ~U.NOEL IG~ACIO CAYALE:!NTI 
Icem empre;lado dinheiro a essas pessoas com premio. 1

\ DE LACERDA. 
Ora, tod:. a demora é prejudicial, porque os de v( rlorcs, 
ll<iO· podendo paga1· o capital, conlinuão a pagar o p1·rmio, A's 1 l horas da manhã, feita a chamada, achárão se prc~ 
c· cm ureve tempo este tem ab:orvido :~quelle. sentes 29 Srs. senadot·es, faltando com causa os Srs. Ull-

Creio que a mór parte dos que toem direito {,s rocla- niz, Larão ·~e Pindaré, Paula Pessoa, Wandcrley, Vianna, 
mações são pouco abastaclo3 e.mesmo al&uns pobres. illafra, NaLuco, marquez de llanbacm, Vergueiro e >;is-

S~. prc·sidentc, talvez que o noi.Jrc ministro da ma:nha cronclc de Jcquitin~onh:~: e sem ella os S~s. Dantas, .cu?ha 
quotra falbr, porque hontl'm promcltcu ~o honr:~do se 'asc9ncellos, La1ao d~ Suassuna, llapltst~ de OheJra, 
nador pela Bllhia exa.rninar com altcnc;ão cu· tos objec- CanJtrlo B?rges, Carneiro de Campos, 9ue1roz Coutinho, 
tos EOUlc· os quacs verso11 o discurso de S. Ex.; c pnr isso I Sou~a .Quc,ll'07·' Paula Albuqu~rque-, l\IJ~lnda, Can~ansão 
cu \OU terminar as minhas opservações sobre o or,~mnonto de SH!rmbu, ~tmcnta nueno, ~erna~dcs forres, marquez 
~!Ele se acha em distu;são, rcs<'nr;ndo para depois occu- de 9lmda, VISConde da Doa-V1sta, v1sconde de ltaborahy 
Jmr-mc de OUliOS oujoctos de que ;.Lda não !ratei. Se c VISCOnde de Uruguny. 
S. Ex. tivesse do do o menor signal de que qu·eria f<tH:ll' o SR. PRESI'DiinTE declarou que não podia havrr sess:io 
cu por certo nã.o trr!a Lom\\do O· r~la·vra. pnr falta uc numero para formar casa, e conviJou os .. 

'l'()rmiao aq,ni. Srs. senur.lorcs presentes p:~r·a trabalharem nas cornmiss<ics. 

--==Qo·==::----


