




CillfAUA DOS SENADORES 

&et" 
DO 1° DE AGOSl'O, 

Prcsi,lencia tlo Sr. visconde elo .Abacté. 
A's ll horas da manh:l, feit! a chamada, achárão-sc 

presentos 2!J Srs. senaloros, faltando com cauu partici
pa•Ja, os Srs. Cunha Vasconcellos, Síqaeira o .Melfo, 
11ariio do ArJtoniua, huãJ do Maroim, buão rle S, Lou
renço, S·JU~a Franco, Baptista do Oliveira, Borges Mon· 
t<Jíro, Carneiro de Campo·•, !llatto.;o Camara, Vascooccllos, 
Víunna, Alír•ada,.Di:.s Viaira, Pimenta B~eno, Silveira 
ún M•Jtta, Souza R:UIIOS, Nabuc.o do Araujo, Marqnez de 
Caxias, vi~conrte do Sapucaby c viscoude de Uruguay; 
o som c lia, os Srs. Souza Q~eiroz, Paula Albnqucrgoe, 
Paul" Prsso:•; Pornan los 'forres, Fonscc1, visconde de 
Sapucaby o visconLI~ da Doa- Vi~ ta, 

· lientcs para. regular, com? convém , o serviço, ec.ono• 
mia o policia da secr~tarla e paço do senado, scnttndo 
poltanto a matoria da mesa a nec11ssidade de desenvol• 
ver e completar aquollns dísposiçaes com o addihmento 
de regm especiaes, q.uo não só prescrevlfo com precisão 
o clartza as obrigações o direitos de cada um do~ empre• 
gados mas lambem estabelcçiio os ~elos de razcr elfe~
tiva a responsabilidade dos que deixarem de cumpm 
os deveres que lhe s~o imposios, o reconhecendo ao 
mesmo tempo qne, á vista da letra do rtgimento, po
der-se·hia cm alguns dos casos contestar a sua competen· 
cia para faze-lo sem nova e mais expressa autorisac5o, 
jolgo dev~r submoltor no conhecimento o deliberacllo 
dast'l augusta cuuara, para fazer pulo do regimento, 
a srgninre: 

Proposição. 
O Sr. presidcnto do~larou que não podia haver scs,ão 

por b I tu <Je n~moro par:1 formar casa ; e oon vi•Jou ,os 
Srs. pr~sent,Js paro~· Lrabalbarom nas commissõos, 

• AttigQ uuico. A mesa é nutorimda: 
c § 1.• P~ra oraani&ar, destrihnir e /i;calizar, por 

1neio da rrgulameAtos especiaes, q~a pode1á expedir 11 
mandar r.:~~ecutar desde l~go, o sPrvtço da secretaria, ar·· 
chivo e biL!iothcca do !on•do, bem como o do nlllo e 
galerias, m•ntida a Jispostção rio art. tiO do ngimento, 
dc~•endcndo, poréut, de prévia approvaç_ilo do senado 
qo&lqucr alteraç~o no tlUmet•o dos emprtga,IO& en"I.IOUS 

A orJcJn dv dia da seguinte sessão ó a nesw,, 

di!" tiCSiiUO 

Ell 2 DE AGOSTO. 

P1·csidencia do S1•, visconde de Ãbaetá. 

SUMM.\HIO,- Expo~ionte.- Parecer da maioria da mesa 
a respeito da swctaria e P'ço do senado.- Requeri
montoncerc~ da$ publicações de J. A. Gonçalves Bu. 
bosa.- Ordem do dia.- Fixat•iio das forcas do mar. 
Discursoa úos Srs. vis··on·lo do Jc'luitinbonha, mi
nistro da marinha o D. lllanocl. 
A's 11 horas da manhã, &Chondo-se presentes SO Srs. 

swadoros, o Sr prc;idcuto abriu a s•ss:io. 
Lidas as actas do 31 de j ulbo e 1° de agosto, forão 

approvadas, 
llXFEU!ENTE. 

O Sn. 1• sEcnE1'Anro d~clorou qae o Sr. senador Joa
quim Francisco Vianna pa1 tiniplra não poder usststir ás 
so!Sücs por in'ommoda do saú lo.- Inteirado. 

Declarou mais achar-se sobro a mesa a folha do sn!J
sí•iio dos Srs. senadora~, prrtonconte ao mez de julbo 
UilÍIIIO, 

Fui litlo pelo Sr. ~~~ s~crctario o srguinto: 
11,\1\ECgn D.\ ~ESA. 

« Ton lo a cxp riend.1 mostra ltl que as n· tunes dis· 
pcsi·;ô~~ Uu !i'~ifU,)ll o Í!Jtcruo Liu SCJJ\Hlo Jlão bãO sur .. 

venchucntr•s. ' ' 
~ §. 2. c Para cunccder, no intervallo da sestiio, licenÇa 

aos empregados, quo requererem, c.,m a totalidade, ou 
uma parte somente dos Võllcimcotos: 

• § 3.• !'ara, no inlfl'~allo dascs•â·• tornareffecrivas, 
anlcs da delíberaç~o do sen>do, as propostas a •rue sa 
rd•ra o art, lU do r~gimento, c, du~aDtd n sessão, IIOH 
casos de urscncia quo aavoni ser muttvada nas mesma~ 
propoHas. 

• Paço do sen~do, 27 de julho de ISO 1.- Visco!lde <lc 
AbaeiJ, presidente.-Manoel dos Sanlo1 Mat·tins Vallas
qw 1, 1 "sucr.tario (vencido) -l11UÍ Ma1 li na da Cfll: 

·Jobim, 2.o secr~tario.-/osé da Silva Maf•·a, 3 ° secro• 
·tarío.-Frederico da Jllmeià•• c ,1/buquo!quo, &.• SOt;IC• 

tario • 
Foi a imprimir. 
Foi approvada a rouaccão ela moluçii~, ~uo n<hnhta 

que o réo, ·•llsolvido ~111. 1" instanci.l, 1e llvr~ &ob lhnca, 
durautu o recurso sop~nor. 

Foi litla o licou sob rc n m<•sa a r6dncç;io das em ondas 
fdns pelo sAna<lo :\proposição J,. •·:wJatll dos Srs. do· 
pnttldos, rd.liva aos acccssos dcs oll1ciacs da arumda, 

Vciu á mcoa o St'~lliulo 



·.'t SESSiill llitl ·• IJJI ACOSTO DE !tili\ 

llll~IJ nl.\lll~TO, 

• 1." UctJUt•iro que 10 p~rgunte a(governo so tem 
clt~gado ao seu conhecimento o motim promovido po o 
porlllguez Jo1ó Antonio Gonçalves Barbosa na praça do 
commercio, a preto~to do que 6 multratad3 no Brasil a 
emigração portugueza. 

• 2 ° Se as calumnias pr~pala ias pe'o dito Ba1bosa 
no Jornal do Commc~cio, do que us pcrtugt~<zes s[o 
aqui vendidos como eocravos, n;io pr.judtcão a cowur
rcncia da emigração, a qual o governo pr.cura pro-

rsto importantiisimo ramo do srrvko puiJii•:o. lrr•por
tantissimo, Sr. presidente, por mil razuos, entre us !JUIICS 
apenas enunciarei duns: 1". porqu" dToct• á lima cl:t;;o 
t[o di.tincta e impothnte tia nos;a furca pul•lica, o em 
so;undo ~~~ar, porqaenbsorve do thcsouro nacional uma 
somma enormbslma; 9 ootà?, como deixar de com ide· 
rar a reparti\ilo da marinha como uma das mr.i< impor· 
tantos refartlciles publicas de todas aqucllas com qu•l o 
thesouro publico dispende o producto do sangue da 
nac:io ~ · 

mover. . 
• 3.• No caso afirmativo, quacs as mo.iidas que tem 

tomado para refrear e1tes desatinos. - Bmiío do Qua· 
raim. 11 

Não tenho, Sr. pr~Ji,Jcnte, a me ma convicç~o que 
manifesta o senado, o permitia-me ello IJilO me suppo· 
nha ainda inhabilltado compltt:;mento para votar a !ti 
da fixação de fo1ças de mar. A discus•ilo da camara lem· 
pararia, posto, que fosse seguida por mim, nlio mo C<.n· 
tencea ainda da necessidade do se tirar dos cdros publi• os 
7,000:0008 para entre~a-Jos ao 110bre ministro da ma· 

Foi apoiado e ficou adiado porso ter pedido a palavra. 

ORDEM DO DIA. 

~'IXAÇÃO D.\S 1'0RÇAS DE MIRo 

O Sn. rnE~IDENTE dechrou que, achando-se· na anlo
camara o Sr. ministro da marinha, ia-se procedor ao 
sorteio da d~pot~cno que o dcvi1 receber, e 1lcoo a mos· 
ma composta dos Srs. Dias Vieirn, barão de .Moritiba e 
Fe•roira Pcnna. 

rinha afim do os repartirá sun vontadn, ou disponde· los 
a ~eo talanlc. Não se tscandahse o s•nn•Jo por esra ex· 
pres1ão,qoando eu con;idero a marcha da administtalfiO 
da marinha; Dão, porque na realidade quasi todos os 
dinheiros publicas sejilo dispendidos to talant••, ao ar Li· 
trio do nobre ministro da marinha. 
N~o é, senhora~, ocraEião propria para cu demonstrar 

isso, espero a discussão do orçamanlo da marinha, e ti 
nessa occasião que demonstr.rei como a propos,~à·•, •JUO 
ous,damenlo prcf~ri no senado, é verdadoim. Nüo lcnrlo 
portanto, Sr. presitlcntB, ainda a convicção neccosaria 
p>ra votar, !ta de permitir-me V. Ex. que, pondo d~ 
parte a discussão do art l •, qao jtl•st'l votadn, cu mo 
limite todavia a pedir ao nobre ministro d11 marinha a!
gumas informaçws a respeito do at t. 2', que ~8 acha 
actualmente em discussão, A materi•do,lO artig•>, Sr. pre
SI·leote, é de uma irn~ortancia vitol, é della que dim11na 
tudo quanto é ou póJe •e r a noESl marinha: ter pess: ai, 
senhores, é o <lesideralum mah im(•erlante o sem o quo 
não é pc·ssivel que ~xi>t> marinha n;cionul. Tudo quanto 
porlJnto, Sr. prefid<nte, e:tivrr lig.tdo cow a d~utrina 
do art. 2'', poder-ac-ha traz1•r para a discus>cro ne~1.1 
occasião. 

Teve logar a votação do a ri. 1 o. o seus §§ 1°, 2' o s•, 
cuja 2• discussão ficára encerradJ, da 1lropostJ do poder 
execotivo fixando a furça naval, 

Ji'orao successivamrnte approvadaB, 
Senio introduzido no salão o Sr. ministro com as 

formalidades do estylo, entroo em discussão o art. 2" da 
referida propoua. 

O SR. VlSCOND~ DE 1EQUITI~JIONJIA:-~r. pre· 
~idente, mais de uma v•z tenho declarado ao ••nado que 
fJJio com constrangimento sobre objectos profcssionaes 
da ma1inha do gnerra ; hoje é muito maior o meu cons· 
Jrangimento, 1 orque, não l· ndo nem ainda aprmdido o 
A D C drsla rr~fis,fio, vi.· to como aiuda não f~i miniilro 
desta reparticão; avaJiJ V. Ex. qa: I não deve ser o meu 
acanhamento em presença do nc•brc ministro, que ó pro
fossional, 'falvez srj1 esta a r~zão por que os nobre• se
nadores, que j ~ te em ,,prendido o A B C da marin ba, não 
teem tomado. a palavra e guatdão !ilencio Sóbre 1s1e 
f;hjecto. E V. Ex, n;io pólo ealc~lar o des.,roimo que me 
causootal proposi~ão, ha dias cm outro logar proferida 
e boje por mim commomowh I 
~~ 'l'i11ha fottP.S UfSFj<;S, jaJgava•roC já com sumcientes 
habilitaçües para S•l' mtmstro da marinha, o de tal modo 
af•gava esta prelençiio, quo olhava como um dia de 
vo1úadcira gr~ça arJnCJio em que me visse empossado 
desse importantíssimo emprego; mas, inr.Jizmento, de 
hoj<J em diante porco toda a espernncn, e, 10 estiver em 
minhas forças, III' i de arredar do mim, t.ão di roi súme111e 
a esperança, mas a sim pios idéa pna não achar-mo coi
locado nesse estado tão penoso, como o em que o nobre 
ministro figurou seus antecessores, que, Da opinião de 
S. Ex., entrárüo para o gabinete depois do almirante 
'frist~o Pio dos Santos, ignotando o obrigados a apren
uor o A B C da ropurticilo da marinha ... 

Todavia, Sr. presidente, V. Ex. ha de me pormillir 
que tomo a paiPvra para fa2cralgnmu porgunlasa S. Ex, 
ltntcamente para informação minha, 11ão do s<•nado, por· 
que mo par,co que o Ecoado ~sl~ complelnmtJnW infor· 
mado do ludo quanto diz respeito á esta Joi. 

'fonho esta opinião, porque vi quanto foi prrfuncto· 
ria a discui!ào do art. 1", c dim1ssilo tão ligeira não 
)lotlia tH lo~nr, !C não po1 que o senado se :tcha tnteira
lllllllC inslruitlo c iufvrmndo Llc <JU:tlllD tom rol·J~ào com 

Em vcrda~e, o ora~or, que lem a honra aclurlmen•o 
de áirigir·s~ ao senado, n;io tem da reparti\ ão tudo u 
conhecimento preciso e por menor paa inquerir e pe !ir 
ao nobre mini>tro to las ~s informaçiltts porventura no· 
cossarbs, dando lhe occasião assim a mlniftlH:JT perante 
o scnndo todas as suas luzes theorieas e praltcas, Sinto 
em mim essa grande falia, mas o grande d.s~jo, que 
tenbo do vêt• a armaJa prospera, a sopp. irá até uw certo 
polllo, 

Sr. prosidPnto, para se conhar.or a imporlancia do 
art. 2", ru [,io o trecho do relalorio do S. Ex., relativo 
a eslo objecto. (Lendo.) 

• O alistamento, diz S. Ex., de marinhagem é o pro
bldma tlo mais difficil solu1'ão na nossa organisaciio 
nhVal. 

' Fôra enfadonho rrproduzir aqui quanto se tem· 
adduzido para chegar á s~guinte cen~Jusiio: • Para ler
mOI marinlleiros e mi!ler crca-los. • 

• Der.tre bS modernas instituições o corpo do impo
riaes marinlteiros ó som duvida o que melh~res Jcsulla
dos tem pro•luzido e mais largamcnlo tom compemado 
as sommas úispendidas com a 1111 manulenc~o. 

• E' cllo quem fornece o principal o mais precioso 
elemento da forç~ chamada a tritJolar os nossos navios.• 

Sr. presidente, permitta-me o nobre ministro que 
•lisa que o seu rolatorio pouco dilf,ro a este respeito 
dos rolatorios drs seus :tnlect's5eros; qnasi qu" so pldo 
di~l'r a rosJlCito tio rcl·toriu ti•J S. !l;;.. o mo>~no 'ltto w 



SESSAO EM ~ IJE AUUSTU I1E Jl>ül 

diz ·ln; fulhinhas: a dt'Stll anno ú, pouco mais ou me 
J os, a mesma q ua nq dos outros ann· s : queixas IJ~ na c• 
do ha muito rapeti<hs, enumeração da difUculd•ll•~. al
gumas das quaes nilo prov,das, de remover o de rcmadi.r 
01 molivos des1es qu•ixumes, e quBsí nenhum melo pr.1-
líco de realiz•r a reforma dà no11a arm•da. Qu~ clla fslá 
em dasa11ímo nlio lu duvid~ ,J~uma; que viio pr.,.péw 
é cvi1ente, á visla do quo se 11!' no proprio relalorio ao 
nobre mínimo d• marlnba. 

Ainda a mpelto do objecto oRprchl deste art. 2• tio 
projecto n[o eilá a marinha em melhor<•s con~içncs. 
Quo vai em docadoncia, basu lar-se e examinar os ma o· 
pas ondo Vt\m espcciHcarlos os corpos qoe servem do vi· 
vciros é força da arma.ta. Que vPmos nó•, senhores, 
nefscs mappas 7 Ou vilo houve augmento, ou esso ou
gmento tem sido tão Insignificante o de tal natureza que 
não mcre~e consideração ou elogio blgum; tudo, por
hnto, ou está ew der.udcnda ou estacionado. E' o que 
c•be conlllnir-so do relltorio do nobre mínimo a e;to 
respoilo. Mas, permitta o n~bre miliistro que tu per
gunte: devôra porventur.l esperar-se de um •ffidal tão 
ei.tinrto, com conhrcimcntos praticas o throrfcos da 
rnparliçilo, silencio qnasi absoluto •lDanlo aos meios do 
melhorar o alistamento, d• melhorar a M•JUi~i~ií·J ~o 
praças para a nossa-marinlu, i>to é, relativamenlu bO 

meio de solver esse problema que S Ex. noH dh For da 
mais diffidlsolução u nossa organisação naval? D •. ve
rcmo' ainda eontentar nos com o simples reconhecimento 
da impossibilidade determos marinheiros sem os cre•r? 
E. como os erraremos nós? perguntarei a S. Ex. E' o 
qu• nos não ~iz o relato rio. 

n~o crrgnne, vou ler ao scnaolo o mappa do Sr. mi· 
ní·lro. /Lendo): 

• Em jancir!r d~ l8ü0 fui o numero l,&al dos rccw• 
t'dos 5·3; a desp~u feita c~r1n o recrutomento 570u· 

• No m~z de junho o total foi um recruta, e. a de!p'!%a 
foi 608 • 

Ora, era bom que o Eonada f,>sse infurma:lo da rozão 
<festa oxtraordmaria dcspeza. (Lendo); 

• <J total dos r.erutas fui 1 G6, a despera fui 2.2209, 
que, di vi lidos por 166, dilo 138373. • 

Ord, n··Bta despu• n4o está incluido o premio dado ao 
offidal recrutador. Já vó v. Ex , pois, quanto ó ioopor
ta• 1~ que ~e s~lba se o mclhod' até ,hoje adoplado 6 
orjuelle q11edeve ccminuura s•guir bfi c se· não é, qoaos 
'ão as vi:las do S. Ex., quaes fào ~s principios que S. 
Ex. pretende seguir a re~peilo deste obje•:to, e se lla al
guma cousa a f•zcr, 1e na o fõr por este 1nno, palomenos 
o ~enado solha para estudar os prlncipios adopta los por 
S. E~ , c para o anno &l'har-le habilit•do para os poder 
discutir e tomar em ron~ideraçlio, votando GU rPjtllanjo 
u qne na camara a que I•crtence a iuiciaLívadoile obj<clo 
deliberar· se. 

Eu não sei, Sr, presidente, se o nrobrd ministro on
lenile que a• regras presr.ri~Las no r•gularntnto do 1• do 
maio de 1858 ácerca dJ rucrutmoonlo p•ra o exerdto, 
devem ser apJ•Iicadas 1 o recrulamcnlo para a marirrha. 
A IIi ha di.•posíçllJs benellcas de que denm ser privados, 
que devem desamparar os recrutas que furem do: ti nados 
para a marir•ha. l'or •x•mpln, o &U 21 do re~oulameot~ 
do 1" de maio de 1858 diz: (í.e~~tlo), 

• Aos recruta~. antes de jurarem b1ndei~a, FC inqui1 irá 
se l<rllll de apresentar aiJorna is•nc!o l•g•l, das com• 
pretl0ndi1as naa irosttUc(il• s ·la 10 rlejunho de 1822 Soa 
rnApo~ta filr affir~oativa, lhes será mar.:adu um prazo pua 
'prcseuturtm os documentos ou provas inccni<Sia\OÍ~ da 
isuntão quo alle~arcm. , 

V. ~:x. sabe como est; ~hjcdo tem sido no senado 
muit•s vrzes thsrutido. Naturalrucnte recorda !C quo, em 
uma das ;essii~s das legislaturas passndaJ, o uobre oo
na·lor pela pruvinc'a do flio-Gr.•nde do Norte expendeu 
mui lumincs•s opiniõ•·s a respeilo do modo como ~o 
aovõra promover o ali lllnonto d•• nosn marinba,em, 
P•f•andoem resonba os di verses systemas adoptad~s, ji 
na Fr .• ncu, F r<a Inglalcrra. 

O &onado, Sr. pr•sid<nto, r.unaa se des~uidou :í :er.:a 
!l,·stetl•jecte; e, se torwiuárlo os d•hates sem uma so
lução, direi que a iniciativa não d n11ss1: esperava-> c, 
por assim dizer, um <lllbrc mini Firo da marinha, profo
sional que nos vi,·s~e dar o fio do Aryadno, que no; 
viesse cm uuoa palavra solver o problema; ó Í·IO, !e· 
nhores, o que desejo provocar da parte do nobre minis· 
Iro da marinha Eu conhr·ço petfritamenlc a modestia 
que actúa em S. E!t , e que rem duvida alguma actuou 
quandü clle organisoo o rrlatorio de que se trata; 
nao quiz manifdstar todas as suas luzes a este respeito; 
mas niro devoremos nós nost! occasião provo~ar tirar 
S. E~. de;sa müdcstia, qu, me permíttir4 qao cha
mo falsa, mal furid:~da, pnn quo diga ro senado 
quaes são os verdadoiros princípios sobre que devo as
senil r o alistamento da nossa marinhagem, se as fontes 
donde boje tiramos são as uuicas com que podrmos con
tar, se o recrutaroeult: forçado deve ainda subsl~tir no 

Executa-se ido relativamente nos recrutas pua. a 
m:uinha? Peço licença ao senado para uma pequena 
observnç4o. O sen~d~ acabou de ouvir- provas incontes
laveis-, de maneira que ha pruns quo s«o conlella• 
laveis; é o oppost~ áquillo que a logicnDiina; lal ~ o 
rigor do regulam~nto relalivo á isençlo dos rmo&as I 
!São se contenton com a palavra-provâ-, que jli ~ida 
sufficicutemcme, ou tanto quanto ó possível dizer-se, 
accrescontou o adjectivo- incontestavel- como para 
augmentar a {orça de prova I Mas, s~nh·•res, não f~l 
para liso, foi para dar arbítrio ao oficial que tem do 
ronbecer dess s pruvas, · foi para que acontecesse quo 
moitas vezes, a despeito dessas prov.>s, fosse verificado o 
recrutamento, pRra q·ucorerrutudo não se pudesse isenlar, 
&jll!nr de achar-su den&ro das cl~usul.s ma1cadas nas 
lnstrucçGes de 1822. Mas, emllm, ponhamos de parte 
esta ~bservaçito; deSPJO saber se isto se faz, e da~ei a 
raziío no fim, porque peço e exijo saber isto. 

. nosso paiz no estado aulual da nossa siluaç4o mercantil, 
se o afi>tamento volunlario deve coutlnu"r a Fer feito 
pela fórma como actualmente se rxocula, se nada ha a 
accrcscentar ou a melhorar, ou a &irar dos rrgulamentcs 
arguidos a este mpeito? 

O ecoado, senhores, recorda-se do ter lido nos mappas 
do S. Ex. quanto nos costa cada um recrutado ; o termo 
medio, Bfgundo o mappa de S. Ex., não é menos de 
trfze mil o tantos réis, só para as deSJICzas do rocr11l1· 
meu lo, e cm al~uns ll'gnrcs o em alguns mozes custou 
uw rc:rut~uo GllS, nolo l!l'lll o senado, c p~ra que mo 

No arl. 22 determina-se qo~ o prato seja do 8 a 15 
dias, se fõr interrogado a recruta no mesmo k~ar de sua 
residencla, e, !8 não fôr, determina-se-lhe um prazo 
(Lendo) • ... Efn.1o a viBjltm por &ura, na rarão do 
qoa&ro leguus por dia do ida o vollu, e 6e fõr por mar, se 
lho arbitraráG os dias que razoavelmente forem necos-
6arios. ·E do moEmo modo, quando a viag•m fOr palie 
p~r mar 8 parle por &erra. • No nrl. 23 ainda se esta• 
belece uma garantia pau o recruta, determlnando·so 
que os recrutados, que niio puderem provar as condiçllrs 
de iser.çiio antes do jurarem bandeira, o porlerão fazer 
cm qualquer tempo, porém a b•ixa nesse caso tómento 
poderá. ser ordenada pelo ministt·o, se tiver decorrido 
o 11razo do dous mczos depois da pra~a. Dentro deste 
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pra~o os presi•lout•ls das provinci.1s podoJr:io ordnnar a· n1o chega sonito á uma pe.qucua ft'<IC~:io. Que cxioto 10l0 

!J>ixa, dando conta no g•>Verno. Ucscjo pn!S sab 11 se facto altesta, o nmpJn respectivo do relatot·io do S. 1\x.; 
tudo loto so.rxucuta relatiVJIDOnto ac•s ro.rutas par.ta mas S. Ex. niio. nos disso cousa alguma rolatira· 
marinha? tr.ente ao objer.to, mto.rios propoz algum melo de dinoi ... 

nuir a prc•porcão da mort•lutade, ou proveniente do lo· 
cal dos lwpiuies. ou preovenienle das ellíermid•dos que 
rdnilo na armada, ou· proveniente de outra qualquer 
cousa .. Pareçeu·mo div.fsar, quando r.Uava agora, na 
phy,ionomia ·do s. Ex. ccimo um sisnal· de que na r e a· 
lidado eu exijo'dema~tado doS •. ~x..; peço vcnía ao no • 
brc ministro p .ra d~cl~rar. que tudo i;to 05tiÍ dentro dd 
sua alçada, é do sou rigoroso devPr, direi ainda, assi•n 
como entra nn nlç:,(j,, do 11• bre minislro da guerra cuidar 
da salubrid.tld dos corpos do exet•dto e e&u que bem 
desempenhem os seas deveres os officiaes de s~Utlo, o 
ve'ar sobre a salubrirlatla do lur.al dos hospllaeN. E' cst·1 
a purl~ ad :JinisLr. Liv•, que "'"'' deve merecer rs seus 
cuidad<·S ; o o p.iz t••w dtr iLO a exigi-lo dos nobres 
miuisLros; puJe S. Jlx. lioar certo de que, se cuirlat• 
deste object~, !C procurar removc·r o corrigir tudo 
quanto pu·le concerNI' p;,,.,, o au::monto da morLalidatle 
das praç•s da armada, ha de r.~er um grande serviço á 
nrwada. 

Ora, se se executa tudo isto relativamente aos recrutas 
pua a marinha, cumo t\ posslvol que acunwça o que o 
nobre sonattor pela provlncia du l'dluawbuco na sesH5o 
}lassada disso peran&eo&enado, que entravão para a arma· 
da arean.;as, e que no •f.u tompo ustas "roat•cas r.,rfto em 
maior numero pela dtffi:ulda~e da &itu~çiiu? como ó 
possível que appanç:lo tantos qucixum"'? uomo é pos
•ivel que a autori•lade pu~lica 1ome sobro sí n rospun· 
sabilidade, quu não é pequena, do commottor violoncias 
relativamente ao:• recrutadost Estou persuadido de quo, 
sendo isto manif,·sLu, sendo isto publicado n~s lulhas, 
executando-se aqui! lo que o r•gulamento do 1 dil maio 
determina, não h. veria razão para queixas. 'i'orn a ida· 
de? tem arobustez necessoria? não e> ti em nenhuma 
das excet•cõos d•s instrucções de 1822? pódo prova lo? 
n:ro póde provar j:i, mas pó·le daqui a tempos? porque 
ató o regulamento d~ IB5B, quo acabei de mencionar, 
n:ro marca tempo, e cxpressaruente não quer que con• 
tiuue na praça aquollo que se acha isento della em vir
tude das instrucções de 1822. 

Sobre c to objo•·to, Sr. presidente, eu tenho me derro• 
rado tanto, porqae me J•awe quo ó ddle que dim. na a 
avcr&iio manifesiad;~ no pniz contia o recrutamento; 
estou convencido tle que, se se exucutassem com J,aJ· 
dado os regulamentos até bojo vigontoF .... 

O Sn. DANTAS: - So se respeitassem lambem çs en· 
ga;awento~. 

Cum eota qoestão cst;i ligada a questão da moralidade 
das praç<s da wc>rm HaJa• la o do OliHcito, e tlnto lJUO 
do mappa concluo eu que as onfermida~·s,quo maiA rol· 
niio na arm•d•, ineulciw,.indi~iio falt" d11 mol'nlidatl~ ou. 
negligencia rtlativamenta á disciplina, que deve pMtdir 
em tão importante c< rporação. 

O Sn. VISCOND!l DE JEQUITINUONUA: - ... e, para 
mostrar o respeito que presto ao nobt·e senador pela prc• 
vincia das Alago••· que mo honra com o gen aparte, 
estou convencí~o lambem de que, se se respeit.:sscar 
bem cs oogajamentos, os cor. Ir• tos, as claosulds do re· 
crutamento, não existiria ossa repugnancb, e>Sil aver1 ilo, 
esse terror contra tudo quanto é recrutamento. Não é, 
pois, Sr. president~, de grava lmportaocia P'dir eu ao 
nobre. ministro da marinha que, em plena e solomne 
sossilo do,sena•Jo, decL•re se tacs garantias estabelecidas 
nos rogalamenlos são fielmente oxecutadag, e que S. Ex, 
prometia faze·l•s executar, tornando responsaveis os 
officiaos recrutadores do qualquer abuso commettldo a 
este respeito? Sem dovid~ alguma. 

Não sei se S. Ji:1. perc<beu bem o que on qoero dizer; 
não dr·sejo explicar tudo, porque fallaodo no sona~o é do 
meu dever evitar tu·Jo quant" puder c·ITcndor os ouvidos 
de meus dignos colleg<s: mas o n<.bro miuistro percebo 
o que ou quero di~er. Qu::ndo se tratar do oxercitn, eu 
direi o que sei. L.vrã" a IIi actualmente cmfcrmidades 
que provito a me.ma t!esmomlis•ç;;o e a falt• do disci· 
~lioa. E nrio será h to objecto propdo e oiguo dos cui
dados de S. Ex. 'I' E. se não ó, Fenhores, per~unto eu, 
por que motivo nos tleo tlltl a s;!Jer no EeU rtlatorlo o 
estado da mortalidade nas praças da armad1? qne ti· 
nharoos nós com isso, se não é objecto digno de sua con· 
didcraçilo o fxaminar ns causas que infiacm e que pro• 
duzem um tal efl'dto ? 

n,s~jarei tambem saber se aos officiaes recrotadores 
da marinha se dá o mesmo premio, quo oste regulamento 
PI omeue, de lOS e do 208, segundo ó recrutado ou vo
luntario o cidadão. Sr. presidente, não crô V. Ex. q11e 
tal premio ó um incentivo para se commetterem abusos? 
Não terá interesso o official rtcrutador em augmentar o 
m1is que !ór possivol o numero &!e seus recrutados para 
receber o premio consignado no regulamento que tenho 
mencionado? Sem duvidl alguma. Obra elle Jlorveu· 
tora como um engajador pallicolar ou como agente da 
autoridade publica? E então, ne1tc caso, porque niin se 
contenta com os vencimentos de soa patente ou com um 
ordenado, sem esperar quantia alguma proporcionada ao 
numero dos rcct·utudos ou dos volunt1rios que pudor 
obter? E' uma questão, senhores, p~quona á primr ira 
vista; mas, so so auendor á importancia do uhjecto, have
mos de vtlr que ó questão grave. 

Sr. prosidente,ligada com a mataria do artigo 2", que 
se discute, está lambem a rD!Irl•lidada da nossa arruuda 
nos b~spitaes. ~:lu sni por que moti'o a proporç!o dn 
mort~lt~ado nqu~ 1111 côrte ba de ser maior rio quo nas 
r•rovwc1as. Aqm, cx•:ctlo do4 !~%; ha provincial onde 

Sr. presidente, quando disse quo no hospital da côrte 
a mortalidade subia do (I ló %, não quiz inculcar 
que fosse essa propon,ão extraordinariamente gran· 
de; mas, comparada essa mortali•lad~ com a mort~· 
lidade qoe se dá nas outras províncias, pergunto tu, 
tenllo raziio para perguntar, ó justo que pergunt~, qual 
é o motivo d& dtlforenca? E, Sr. presidente, quando a 
nossa al'mada está cheia do om~iaes de saude, quando, 
por assim dizer, senhores, apena1 se colloca a quilha 
de orna embarcação no estaleiro, dá-so·lbe logo um mo· 
dica, quando atu o transporto Jagua•·ibc actualmente fa· 
bricando tem o seu mr.dico ... mio se deve estranhar que 
so sc!i~ exigente relativamente ã sau~e da armada. Agora 
desej~ri.r. qae V. Ex. mo dissesse o que fazem esses 
medicas nmas embarcações em f,brico? Eu digo n 
v. Ex. o que sei, póda não ser oxncto, n.as digo o tJUe 
sei: ó que vão á bordo o diztm que tal ou tal 
praca deve ir para o lwspital ... , Pergunto ou: para 
isso seria ne~essario quu o !besouro IWGasso SCOS por 
moz de ordenado ã OSSil mctlico? ó S'rvíco suffi· 
cicr.te para que o thosou· o dispentln 3008 cada mr~? 
.~iio sori:t bem cabida alguma UJl·nomia a cstd res
peito 'I essa econoutÍII, accuuatln.Jn com oum~. cada 
produzirião cm fawr do tho~oufO'I Ora, cu, Sr. prc· 



_j 

l. 
I' 

SE3SÃO E.M 2 DB AGOSTO DE lSGl 7 

r.Hnnt~, (;dloi nifilo apenas r.omo r!xemplo,. isto .é, para 
prov..r qno ,1 mort:did;uld dn no!SJ armada rino depende 
ila r,lt~· do medicos,· que ha ati! excesso no numero 
rlellus. Senhor<s, n!o. sei EO todos sabem;que a pratio~ 
entre nús ó que tudo o n,cdico, ·que sabe· da escol~ de 
medicina, pruen.le logo um Jogar na ·armada para fozor 
o R ou tirccínio clinko e muito confortavelmenle com 3008 
cJda mcz. O qae aio: i! máo.' ·' · ·· · · ·.:·:.: 

Passado &lgam.tampo,.-quando tem· eopheelm-.nto das 

Assim, Sr. prcsidcnlo, faço, creio cu, um serviço im. 
portant' ao nobre ministro, porque provono S. Ex. a 
expendor as suas loz~s perante o parlamento. Ntro se 
poderá cnn!cguir nada este :~nno; bem: &.imprensa to
mará cont! das ob!ervaçG ·• do nobre ministro, o senado 
e a camara tomporaria tamoem 11 ftpoderar41! dossas 
opiniões, estudar-se-ha, e para: o an,uo 11 nobre ~~tiaistro 
apresentará organisad•S e deSIDVOlVidu em UrD projecto 
estas suas medidas. Não é isto util? Ficaremos cal,d~s 
este anno para sermos tomados d~ Improviso. no anno 
que vem? E' i> to util ~ Certament•l que nao. 

.moJeslÍóiB IJUO mais reinltil·a bordo; O IdO as·mais pro
' prias dnquolla proO~sao, despedom·se, Isto é, pedem 
dispensa, porque entãoja toem clmica IUffiJie .lo no paiz. 
Vai ou&ro Jiovo; de modo que. a nossa krmadl raras 
vczos ou qaasi nunco l.om ~m .verdadeir' medico profes
~ional. Examinemos a1 causas disto: ó por falta de vr
donado? 300$ nllo é ordenado suffidento ~ Augmente-Pe 
para que ollos ganhem amor áquolle serviço, E' suffi
eiento~ Então estabcleçi!o se condições na nom~açilo, 
prazo, tempo do serviço, porque nl roalitladc csltl syste
ma, permUta-se mo que diga, de rotaçito constamo de 
mcdicos da armada ó muito c muito p1ojudicial á salu
bridade della, Tudo isto deve ter muito em sua attcnçilo 
o governo e •o representante do povo incumbo ex• minar 
por menor o com todo o dasvelo, para que a mortalidade 
t:m nossa armada niio chegue ao ponto, a que tsm ch~
g(l(jo, ou diminua o mais que fur passivei. 

O systema, Sr, presidente, de engajamento voluntuio, 
não ba duvida alguma que ó o ruois natural e mais mo· 
ral o co.1sent~neo com as nossas instituições livros: mls, 
pergunto ou: produz elle o qu~ nós pretendemos ~ Não : 

E~, Sr. presidente, declaro no nobre ministro que 
na discns&iio da lei da orçamento hti de fazer muitas 
perguntas a S. Ex ; n4o bel de fazer discurso, porque 
estou velbo, a sigo hoje a polllica rositiva; só me occupD 
daquillo que dá interesse real e positivo ao es•ado, é 
esta a minha politico ; portanto hei de fuer algumas 
perguntas a S. Ex , j& sobre o pessoal, já sobre o mate• 
rial, e sobre algans actos praticados, ora por S. Ex., 
ora por RPUS antecenorcs, para nos explirar ou declarar 
ss é da mo;ma opinião ou não, e por consequencia se 
pretende revog\-los. Porque tenbo medo, Sr. presidente, 
de~laro a V, Ex. qae nesta pute.sou extremamente 
timi lo; cu tenho maito medo da administração publica, 
quando se encerra o p\rlamento. O qno será? o quo 
occorreri? Os nobres ministros se dosembaraçuál! a 
ponto de se esquecerem dns lei~? Verdade 4 quo tenho 
um penhor para a optni:lo contraria, qne é o nobre pre
sidente do r.onsdbo, e ainda alguns de seus eollegas ; 
emllm todos ellcs me merecem a mais sincera confiança, 
Ala! os homens ni!o errão? Errão; des~jo muito, por
tanto, que os nobres ministros nos manifestem, 11os 
declarem até para soeogar o espírito publico. 

Alou:~, Sr. presidente, peço licença a V. Ex, para 
gastar alguns minutos sobre o mesmo artigo; V. Ex. ,é 
que cu não me aparto deli o, (Lendo): • Alap~a das pra
cas do.' corpo do impcrlacs marinheiros e do batalhão 
naval, que tiverão baixa ou do•ertárão, e dos que forlro 
capturados durante o anno de 1860. • V. Ex. vtl quanto 
csto objecto ó imp rtnnte,porque uma praC!i que deserta, 
rl um novo recruta que deve entrar para o quadro; saber, 

é muito e muito deficiente. Qaaes as causas ~ Isto é o que 
desejo queS. Ex. me diga, isto é o que dos•jo que S. Ex. 
manifesto ao senado para nós tomarmos alguma medida, 
por que este silanr.io, este systema cst~cionario nli•l póle. 
convir. Dispendcr 10 ou 7,000:0008 todos os annos, o 
não ter armada, o monos to r pessoal apenas do ~fficiaes ; 
não ter material ... é horroroso; então acabemos com a ar· 
mada, licenciemos todos os officiaes, ompr•guemr,s esses 
7 o a 8,000:0008 em melhoramentos em favor da agri
cultura, em favor do commercio, tm uma palavra, de 
modo a conseguir o melhoramento do ostado mo· 
ral, social e religioso do paiz, que é , segundo a mi
nha opinião , em que cQnsistc a civilisaçiio, ou, por 
outros termos, rl a verdadeira civilisação. So, porém, ha 
meios de emendar e do corrigir, de obstar, de vencer 
ns difficultlades, diga-nos S. Ex,; ninguem melbor do 
que S. Ex. se deve achar no caso de poder informar ao 
senado nesta parte ; dispa S, Ex. a sua modcstia, ex
plique-nos com candura peranu o senado, fallo como 
em filmilia, censure-nos, so quizer, a mim primeiro 
que a todos, por deleixo, porque temos abandonado 
os negocias da !epartiçilo da marinha, porque nada 
conhecemos della, porque ainda nem começamos no 
ostado das primeiras letras, do A B C daqaella reparti· 
erro; explique-nos S, Ex. com franqueza, o terá sem 
duvida alguma o moo voto, porque uinguem está mais 
di>posto a dar a S, Ex. um apoio decidido, para que 
faça uma administraç§o prospera e brilhante, do que 

portanto, as causas de taes deserções é de summa impor
tancia, Senhores, eu nl!o desejo fazer ao nobre ministro 
perguntas como fuia aquclle viga rio: • Quem está aqui 
enterrado? • Nilo, nao faço soniio perguntas quo possio 
ser respondidas por S. Ex. Jla causll8 e causas efficien• 
tes, duradouras, não de um dia, mas de quasi todos os 
tempos, desde que. existo marinha no nosso paiz; c 
S. Ex. leva tão longe a existencia destas causas, que di1 
no seu rehtorio-esso mal que herdámos de Portugal, 

• Alalterrlvol que, herdado da marinha portasueza 
torna-se endemioo entre nós •; assim se exprime o nohr~ 
ministro. Pois, senhores, esta enfermidade é de tal na· 
tureza, que oao pode ser curada? O nobre ministro a 
classitlcou, na realidade, de uma maneira tal, que quad 
quo nlo •dmitte cura, porque chama-a mal endemieo 
doença particular ao nosso paiz, lllh11 das suas eondiçlle: 
phisicas e moraes,' da idio1yncra1i11 desse corpo, em 
uma palavra, de Indo quanto nos cerca, Nilo poderá por• 
ventara, ser remediado? Nrto terá o nobre ministro ex
cogitado algum meio para afugentar de nós este mal 't 
Decididamente S. Ex. conhece a natuteza da doença 
sab~ como ella opera no corpo da armada, visto como ~ 
classincou, p nenhum medico classiflas a doença sem co
nhecer a sua natureza o as causas que n produzirão· 
por•JUC motivo, pois, S. Ex. nlro nos dirá alguma cous~ 
a.rcspeito de tudo i~ to? Qaaosas causas remotas, c pro
lamas, que provocao dcsorçües taes, Sr. prcsider.te, 

o senador que tom agora a honra do dirigir-se ao se
nado c a S, Ex, ; mas é preciso que eu veja com os 
olhos da minh11 rado aquillo sobre que tenho de votar, 
que me compenetro da utilidndo do voto qu~ vou dar, 
Esto, Sr. presidente, tem sido sempre o typo do moo 
caracter parlamentar; infelizmente tenho algumas vezes 
parecido desviar-me da senda ministerial; mas V. Ex., 
Sr. Jlrosidonto, sabe, pela pratica o amizade com que 
som pro mo honrou, quo o mou dosojo n~o ú son[o dar 
apoio t\ a~ ministração do estado. 
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~~amo as qoo conMão do m;,ppl n. 13 do 1cla1orio do 
S. E:t. 7 Total rins deserçaes, 16ti. Eu espero, pois, que 

l '1 da srgunda, o 13 gu.~rdiúes, como vereis do mapp~ 
annrx~ sob n. 7. 

• Os mesmo~ embaraços com que Iutamo!·DO a! sla· 
mont'' da marlnba"om ar.toão contra a rdpldl acquisição 
de pesso•l para a formação desro corpo. • 

S. Ex. io&truir:l o senado a este respeito. 

Porque kinda continúo a pnrgontar, porquP.? O que 
f•lta, o qne devemos nós fazer? Com que deve concorrer 
o parlamento parll. que PC venção estas difficuld11des? 
Lutaremos con tantumente com ollas? nunca melhora· 
remos a nossa marinha e essas clas,es que são uma 11a.q 
bases oohre q11e a~s;nta 10rh a tripolaçã~ d" um navio? 

Senhores, s~gundo o msppa, derão-se no corpo de 
imperiaes marinheiros 83 baixas ou reformas: eu dose· 
j:uia, Sr. pro>idcnte, 'quo o mappn fo,se mais explicito, 
que em vez de dizer - haix.:1s ou reformas- dissesse 
·- baix•s, tantas: relormas, tRota<; sobre a cau'a das 
baixas, do•cjo lambem quA S, Ex. nos explique, porque, 
hnaodo nós com tantas difficuldades pa,ra obter o nlist•· 
meato do nossa mariohagom, não podemos deixar de 
desejar s•u>r os mtt•v,.s de actos que ten,iom a diminuir 
o numero dosw alhl<monto. Qua•s !ur[c, portanto, as 
c.:mas des.<a.< rdorm1s, quncs forão as causa do,sas 
lnixas? E' in li,pmsavel qua S. Elt. se expliq110 e in
forme o senado. 

•• O bom r•fficial-marinbeiro é elemento indispensavel. 
á composição harmonica da uma bol oquipngem, diz 
S. Ex. •; tive eu, portanto, r:.z!lo, senhores, quundodisso 
quo osta classe o um~ classe impor:anLissiu:a d1L noss~ 
marinha, por11UC S. Ex. o confe•sa, 1iz qu~ nR reali· 
dade é um elemento indispensavel d composição harmo
r>ir.a de uma boa oquipagem pela poderosa influencia 
I compare o senado e&~~s c.\pre.1súes eom as qoe eo disso 
ha pouco) que exerce sobro sua moralidade e di•ciplina 
e pelo valioso concordo que 1 resta a diversos ramos do 
ferviço do bordo; exactamente aquillo que tu acabei do 
dizer, senhores, e honro-me com i& to, lisonado-mo que 
em minhas opi11iües seja oa guiado pelas luzes praticas 
e th,oricas de tão df,LJacto ofll:lal ~a nossa marinha. 
Mas quaes os embulll,'os que actuão,' que per:urbilo es1:1 
classe importante do nossa armada? ó ilto o que S, Ex. 

No bHalhão n&val o mesmo FC dru, porém· cm m~nor 
numero Ora, o serviço, Fcnhqrcs, do batalhão nav.l, r:u 
não creio que s•j' m••nos pesado do qu• o serviço do 
corpo rte imperiaes ma1inh<iros; V. Ex. já ouviu o que 
ou disse r~lativamanto a des,rvõ,•s, que não for:.o rm pe
queno numero: V. E.~. ngora ouve o quo diz re~pcito a 
haix~s e a reformas; n~o devomos nós inquerir sobre 
isto? 

Sr. prAside~le, em rrgra geral, t;em muítl innuencia na 
armada os r.bam•dos úlll•:i•c3 m:1rinheiros, e assim me 
cxplican lo vou da accordo inteiramente com o elogio qoo 
S. Ex fez no seu rdatorio dos officbes marinheiros, do 
dPsejo que tom de que estl class• Jlrospero, porque na 
renhdado som ella é impossível que te .. bamos boas tri· 
polaçOes nos navios de guerra. 

nXo d1z; S. Ex. apenas nos diz no ultimo paragrapho, 
que ellcs amão a liberdade e estremecem do qae lhes 
roubem su~ natural mobilidade, Eu usarei, Sr. pre.i · 
d•nte, dos proprlos termos de S Ex. (Lmdo): 

V. Ex sabe quo a disciplina da bordo depende muito 
dos offi'!iacs marinheiros, lllvez mais no pormenor do 
que dos offi>liaes tle patente; eu explico a proposição, 
senhores O tffi,:iul marinbeiro é aquell~ que está om 
contacto immadialo com os mnrinheiros e com todas as 
outras classes da h i para b.•ixo; é elle, por conseguinte, 
qosm melhor vigia, bFpecdona, conhece os ar.tos, o 
comportamento da marinhagem, no entanlo que o úffi bl 
da patenle vigia, sustenta, promove a disciplina de bordo, 
mas se n«o tiver bons uux1liares nos officia~s-mar111hei· 
ros, estou convencido do que pouco !ará, ou pelo mono~ 
6Ua tripolaçào andará em conshnle desordem e elle com 
ella. Estou, portanto, com a opinião proferida por S. Ex. 
em seu rel.torio quando oiPgiou muilo e•ta classe, e 
quando, sontind•• que clla nilo prospere lant.> quanto 
S. Ex. rlcs,ja, chama a au-.nçto (')da classe dos offi:iacs 
marinheiros para o novo regulimento que como que a 
creou na nossa armada. 

S, Ex. exprimo- se assim (Lendo): 
• Reorganisada p.Jo decreto n. 2,109 de 20 da feve

reiro de 18S8, não !oi possível ain~l elevar cuas diffe· 
rentes classes ao estado completo. • 

S. Ex lastima, e tem raz~o. concordo com S. Ex.; 

• Os roucos marinheiros nacionaes, em quem concorre 
IÃo raro compl•xo da requisitos, achando facil o lucra•, 
tivo cmpr••go nos navios do commercio, esqoiviio-sc ao 
fervico milit>r, cuja snjcitão m;,J se waduna com oca
rarter voluvel desses nomades do oceano, para os qn~o• 
a lib·rdade é a princip.ll aspirn~<Lo o a mubiliJade a pri
meira necessiuada • 

S Elt. portantn, rcconbece as qoalitladcs que influem 
cspeci•lmer.te naqu€11rs qu9 devam entrar para O>la 
~(.,sse, Mas, senhores, o caminho ó facil, agora· conbo
cidos os lmpecilbOR podemos removo-los. Qnaes são, 
porém, os meios 7 E' o que peço a S. Ex. qoo nos diga. 
Como satisfazeressaliberdado,do modo que não se prcju. 
dique o serviço publico? Como satisfazer essa mobili· 
da•je do modo que o serviço publico ganhe? Lembro·so 
S. Ex. do systema das compens&çü~s de Azals, sydema 
quo regula n marcha do todos os entes criados. Como 
compensar essa perda de libel·dado, como satisfazer esse 
preconceito de mobilidade? Eis, permitia S. Ex. quo eu 
diga, o cardo rei da quest~o: pois bem i suja S. Ex. 
qn~m o arranque, quem o quebre, quom solva o pro• 
blema. 

0 Sn. IIINISTRO DA liARINIIÁ dá Um aparto. 
mal por que motivo n!o so tom podido !ovar osso corpo 
ao 8.\tado completo ? é isto o que desejo saber i porque? 
porque faltilo·me as habilitações pratica•, falta-mo o ser 
proüssional como S. Ex., mas sou legislador, t~nho de 
dar um v~ to, necessito que S. Ex. informe ao senado 
so ha vicio no regulamento, se ha vicio Da disciplina, 
se ba vexamd, se ha abuso, se ha fah11. da incentivo; 
todo isto ~ necessario que cu saiba para poder, como 
l~gislador, prevenir o acautelar. Espero, portanto, quo o 
nobre ministro da marinha alguma cousa d1ga·nos a este 
respeito. 

Ü Sn, VISCONDE DE JEQITI:>!IIONIIA; - QnanuO me 
occupei com ' ste para~rapbo foi para lê-lo todo ; eu 
satisfaço a V. Ex. Conliniu o nobre ministro (Lendo): 

• Estes abices, todavia, Dilo s5o insupe1·avois; (con· 
:ardiL S. Ex. em que podemos superar estes obices) c a 
sua dostrulç1io depende tanro do governo como dos affi· 
ciaes da armada. S. Ex. ainda prosegue, mas DO fim ou 
mostrarei como S. E.'l:., reconhecendo a causa, não apre· 
senta remodio (Len~o) : 

Proscguo S. Ex. (Lendo): 
• Con~r~ ar.tnalrnenll1 do'' mr.ntrc.l do primeira classe, 

• ContinuH o primeiro (o governo) a olhar com soli· 
citude para tão prestimosos servidores, " 

Mas como? ois a minha porgunla; como ú que o 
govm·no tlr:\''' concorrur com Eo!icilntlo em f1VOI' de t:To 

~ 
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t)re~tiruosos sorvíJores? Qu•l a man~ira? S. Ex. qu<J' 
qu• cu ai~a ? poi~ ou j·1 uiio U<CIMei a S. Ex, IJUU c•ilo 
s>bi~ 0 A ll C da mariuhu, qaa estuu ohooluiaUJ~c.t" par. 
iS>u ir.habilit•du ~ . 

Sonlluw•. f·dlo corn wrgouha, corn pejo sobre tau• 
watems, ührigado, insla•lu uni•:alll1lOLo· polo aover d• 
r•pré~""''HJto d,.naçilo, Que eontas hei do dar aos meus 
c<•nstJtuint•• do 6Ubs! Jio com que ullos pa~~o os m•u• 
sorvico• ? Cumo sal v• r essa r••~onoabili~ade monl que 
po•~ s"bre to:1u o homem puLl:•:o, princípBhll1lul• oo
bl'o aquelld qoo telll d• votar oJ meios pelos quaes a su· 
ciedado se-h du regular, iotu é; -•o l•gisla•lor? Eu, por
tau tu, seulloros, reconheço miub~ iaupt!tlii.o, ~hs S. IJ:l. 
nào está no m~smo caso; S. Ex, é ·o umli•tro da r.pu
tic:io; S. Ex. é, de mai. a filais, tJffi··.ial do U>arinha, H 

olllcial de marinba que constalllamcnta andou a bordo 
lülando com as forias do mar, e com to~.s e>saa dilll
cul·1ades; ninilaem melhor du qtte olle conhece a pr.lica 
do mar; &lémd•sso,Coi muitos annoseocHregado du quar
tol·general, alli v[o ter todos os tr.balbos da armada, 
tudo "'laillo qoo ó a c lia concerneute: o que f•lta, pois 
a S, E1, para nos di~er a maneira por que bavumos de 
romediar est~ mal? Será tanto ma1s facll para S. Ex., 
quanto S. Ex. conbece as·causas, e com ellas conhece o 
mal; portanto, o meio pa~bolo«ioo, permiua-se·me a ex· 
press!o, seria íacil de :iebar ·: diga-noij, pois, S. Ex. como 

· o govorno l1a de oll>ar com sobcitud~ para Ião proslimo· 
sos servi.lores. 

fi 

,Je.•fja o uubrA I!Jinistro, o que o corpo lrcisl.til·o J<UO 

~Óiu lamboui duixar tle dosuj~r. Appar"'<U ja CiSO rc~U· 
lawoutu ? Não ; IJC~UpA·se dullo o o obro winbtro ? .... 

(!Ia um aparte ) 

Já nao há cas~ ? Si quorem ·eu tu~>bem deixo de 
f,,JI,r. Dot:lara S. Ex o qu• prat•nde fder a allo·re•peito, 
púrque eu da minh~ IJ•IIC, qu•r• que a reiponaabili • 
dado não recai~ subra mim. . . 

O ultimo paragrapbo é, poróm, desanimador. Dlz 
S. Ex. (Ldndo) : 

• Como, porém, isso drJlen lo d4 aeçih lent& du 
t~m~o ..... 

Ob 1 senhorc~,cí aoroplet;mentc dasanim;.dorl Não nos 
dá esperanças o nobre winídlro ao quo em b·eve veremos 
e.te mal remedi•do, ou new ao menos nos <14 a entend•r 
que sa occapa deli.•? Será i>to possível? Poisa marinha 
ila d• t.r á sua ltsla um dig11o official de mariuh' e não 
ha de ilsperar ter com brovídade o remedia a sana ma. 
les? De quem, senhores, ua de tlla eipcrar? D• um 
paisano 1 

S. Ex. eontlnú~ (Lendo) .... 
• EmprP.guemos toda a dilig9ncia em promovcr;.a in • 

•truec4o do corpo de imperiaes marinheiros, que, aind, 
nea10 caso, é o nosso mais seguro recoJ so • 

Portanto todo quatM se póde esperar ó aquillo que 
o cerpo de imperiaas marinheiros nos JÓ lo forneetr. 
li:' v11 mto é desanimador o ultimo paragrapho dc~ts 
capitulo?... EspAru, porém. que o no!Jre mini>tro 
t•ikl ha de dohar o sonado no dc;animo cm que ma 
ao:bo cu •gora. 

Sr. prc>idellle, j:l me adve1tinto que nilo havia casa, 
C C li.... . 

Srnhor•s, nem se ,Ji~a ncsla occasiilo que~S. Ex. teve 
nqui cm viot" sóa10ota o [lnder cxoculi•o ; oão; a Jla• 
lavra- governo- nos ta occa>iilo empr.g~·la JJalo nobre 
ministro com preheude o podrlr cx,cutivu e o poiltr legis
lativo; quatsqu.·r que puss~o ~·r as moditla• atlovbllas 
p;lo P"der •x•cutivo para sali>(azrr ••tas necessi•Ja•l•s 
publicas,cllas serão sem duvi<Ja 1uuitu iurffi,,azes. se n•o 
11vaem o coucur•o do poder l•uislalivo: ?ogo S. El 
torna ro>púns.vel ern 60U rel,l•·rio o corp> l•g~>l•tivo; 
o quet•Js, S•·nhor••· quo eu doclar• cowu bC pódo COil· 

coh•'r a pro 1.-osicãu de S. B& Y ll.u di~": 
,. O poder exocu1ivo opre<entou as Jilfiuuldades ao poder 
!;~islativo, o puddr l~gi•lativu uão cuidou ~~~ objecto, 
niio tratou d~ dar o .ru rooseoso para so remedi• r u 
uul, por c,;nsequcnci• o mal CJOIInlÍs por contl e risco 
do po~or l•gi•l~tivo: é esta a re~pons•llilidade que tU 
n:!o qu•ro para mim; expli<rao·su, ponanto, S. ~;x., 
díg~ ao senado quaas •Jio a; wodid~~ que quer qud ~o 
cor[JO le~i•lalivo 50. dt>cutilo para d•r prov•s ao corpo 
da olfi•:iaes wariuheiros do que nó> towos por oll11 a muior 
soli•:Jiude. 

O Sa. PnEsroENTJ!:: -Não sei sa ha casa; mas· posso 
a•#•verar•lho que o• nobres !coadores que so &chli:o pre• 
s•nt•s, e•Uo como ou, r.uviCJdo com a Dl<ior nt:un~iill 
(Apoia~•,s) a tiis.:u>siio com que o nnbr~ gcuador tcm•lb 
occupad"• e com que sem duvida tem perfdl~monte 
escl•n:ctdo a waterh de que se tr•ta, 

Diz mais S. EK, (Lenáo): 
• .... o proenrfPI aos ultimoa /isto é, os officia~s de 

armada) apagar infandados pr"cou~•itos, cereantlu-os ao 
con•ider•\:liü e demonstrando-lhes as vantaRens do re~U· 
l~mento de 1858; e /lco que desappuec;;r/1 ~rahde parle 
das causas qac b~oje as af,utiio d" marinha do suerra. • 

Em quanto á St\gunda p;;rte, Sr, prosid~nta, peco li· 
ccnca à S, E:x. pua duclarar quo tudo depende do pa
dbr e1ocu1ivo, o uão ó maioria uuva; o uoltro miuislro 
em si fltoprio Iom as qualific11cõos pr~cio•s para ostabtl· 
lde•r as r•~ras que duvom di:ígir os offi,,a•s da :~rmatla a 
bor:Jo j1us navio~, 0111 reh1Ç1lu :&Os ufil..:i,HHI warínht~iro"', 
e alúm dis~o, o uobro rniní•tro P•"lerh .ehar na• nmri
nhas fU;tr:wg~Hl~N algunK pte&:ouus, ulgunli18 donttill~S, 
que mio s.:r1ao s~m vautaijllm atlo~tldaN n• nus>a mart
nna, c então, adopt&nuo com criiHio nquillo quo ~IIi 
e.tá A>tab.,h•tado, g,.~ona11do tu-Jo com 11 ,u., Jllustr•c:to. 
cm uut ru;:ulaa~onto, cl.ro, ftllll~o. P••>irivu, woprío dJ' 
UJUa m:~riuha CoiJst•tucioM.l, eonscguuü o !loo rruo 

O Sa. VlSCONUC llE Jr.ouiTll'(IIONIIA:- Ddijo as màos 
li• V. Ell. 

Eu, Sr. prJ•siddnte, quan~o se tratou da clis~uetitQ 
de I• p•oj~eto de lix•clio •ie forcas de mar, o ch·guu 110 

Joeu conhccirucutu o· art. 2•, pdrguntci-we a· mim ~ro
prio: !•••r.. quo nos occup.rewos nó~ cam o alistamcc•to 
de m~rinheiro~ quando niio ltwo• arouda t t.:7 n~vioa 
awnas eolllo clas.•ificado• bons nus w•pJ>as dd S • .Ex., 
30 ObVÍc•s classifi.:a•Ju• máos, 

Verdade ó que S. Ex. JJOl di1 qac 01 cbssilica diJ1d· 
renl<wclll", ioto é, S, Ex. "'" d~ uma cl~•sificac:io, 
perdõe-wo a expr••siio, uw pou''" ~ybillna, isto é, oqui· 
voou, ou, curuo a chamou o Sr. D~lamaro na camam dos 
deputados, ~uspeira. Eu acl1"i engrucao~a, e oté u:pres· 
siva, a closoillcaçílu do Sr. Doi•WI>re; di>SB quo estad 
ct .. stfic•çõe~ M1ss por S E1. olii•• suspditas; quor dizer, 
as classilluaç~es de regular, irregular, estado s.tisfatorio, 
!Jouco ~ati•f•torio; tndo islo er.1de taln•tareu qoe 11!0 
~• porlia sab"r au certo o que ora,~. no conceito daquell~t 
riigno O lllu>!r;odo I ffi :ial da warioha, r~prOlOUIIlllte da 
uu~il.v, era ~ospnHo. 

Pu:t<wlu, tem.,s 30 n•Vi·•• sU<fleirO" o 27dassiflcidl·~ 
tne< o qunes; p:ora que alistauJoUtll do wariuh"i'os? 
V, ~~x. n4o ar. h• ? · 

NOi, ::\r. flrll•id• nto, já pas,amos pelo dezar de nu~ 
tUrnws uw:a ~ó owhltfrn~lhl Cftfitlill'& tHU t'R no~~os JlOr:os 
qu•• n~o •~i• pouta; !I <Xlt'•VIdinanú! Nu •··u!'il<.t dO 
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imp•'rio csl:i a Cor!stittti[<Ün, que no rclutorio de S. Ex. ·primei r" vez que entr:ililo om um navio .Jo ~nerra, nlgn n• 
e nos muppas ""diz qu" e.•l:i I'Od o no• nl<o"s; a U11iáo, e muitos v~<· idulizweote parn a nussa o,quadra; mau 
quo so Uollla 110 Maranhão, OSH\ em Dlilll o;tado, "tÍ 110 S. 1\x. hn de -.onvir em que isto e ~m IIIi! I, polljl10 o ho• 
1avrl quo a Un,ilo teu h a uma tripolaç~o rn:oior rlo Cjll" mem que rulo tonhoco umn malagueta, quo não s:olle o 
ar,uelia que o quadro eslabeloce, tem rn11b O pracas do valor do'la, quu nem Hnbe o que é u:ua t1riça, cm 
q•1u aqu•llas exi~i,Jus pei,Js n•guiHniHitos da armo ela; um~ p•lavra, qoe niío ~abe o nome de um só cabo 
vnra quo 1 .Não sl'i; 8Ó se sPri para fornMIIr ao coruman- de um navio, como é pos>i vel que preito s' r viço ti roa
douto botes pura ir de um lado a outro gyrar ...... piei· riuhk? E' o e>tn lo da~uolles que tintril& p1ra a c•4uadra, 
toar ... e ..... (Risado.•.) a nilo serem m•rinheiros, porque se é mannhetro, e 

E•o l'crnhmbuco v. El. tnmbrm Aabe qu11 e81á outra preciso que pertença á marinha u.crcante. Gon ·ardo cum 
pout!J C»jJitan,a; na Bahia ost:i a corveta Dous de Jitlho, S. Ex., em que a marinh• estrangeira nos sul:mioihtra 
diz o mnppa, em milo estado, e quando se trata do tum· alguns marinhcirus, i•lo ó vorda•le; mas a nossa rnnri· 
po provavel dndarução, pilo uns pontinhos de rottcon•,b; nha •te gu·rra ha r/e cons1ar súmenle de marinheiros es· 
o;que signifi,·aque não tum quaâ dur•ção; logn, ópoul••, t unguiros ?Convtlm i>to? E (jllanrtoellcs acabuemost·u 
ou ni•o ó poula~ E', V. Ex. não póde negar. O Itama· engajamento ? E so houver alguma gnerra entre as na
racá em Pernambuco, di~ o mappa, regular; mas o que çilcs estrangeiras que nos f JFnecew esses marinheiros, na 
aiKnillca regular? E' o caeo de dizer como o r,ropheta: europ>, n:io vultiiu elles para os seus P·•lZes? Sous into· 
Nescio lcqui, quia quersum; não sei na realidade o que ress••s não os cbamar:iõ paro~ os n •vios mercantes e assim 
''".Í• regular; S. E~. devia pôr no fim do seu rela1orio por diante? 
11m diceionario que désse a signi1lc,,cão dllstes t••rmos Senhores, o alistame.nto •Je nos•a marinhagem conHa 
)l•ra que o corp" l••gislativo puJes>e avaliar ó qne sig"i· r! e trlls cousas: vulunt•rios, recruta~os, apr"nd1zes ma
Jlca regulJr, satisf·•Ciorio, pouco satis(actorio. etc ; não rinhcirús o imrJeriaes marinheiros: não t~:nos nada m·tis, 
tendo collo•·a·to diccionario no fim do relatorio, qual ó Os voluntarios são ou nar.ionroes oo eHrangdros; o no• 
o rusultado? E' que t<iio posso r.zer idéa dn que é re· mero destes niio póde deixar de ser muito diminuto, e 
guiar; rt•gt•lar para mim será uma C(•U!a, regular para ain•la que sejJ em alguns annos augrnentado, o nobr~ 
S Ex. ser• cousa muito diversa; mas devemos concluir ministro ba de c~ncordar comigo e o senado em qne não 
que ti poula. so pó lo contar com semelhante ahst1mento, é um ahs· 

E•n Montovirléo está outra pauta, p-.rfJue no relatorio taa1~n1o de su• natureza precario o alistamento de es
tie S. Ex. se diz l!'le faz agua; ora, embarcação que faz trangijiros; logo, o qn ~ ó nocossnri~? E' nocessario que 
agn1 não pú·le fuzor viag~m E então de qu~ servem es- nós tenhamos um outr11 elemento, um outro viveiro onde 
tas emb:orcacõ"'• qne serv1co pod"m prestar á armad~, vamos procnr;,r, o ató eroar estos mannbeirus, sem o~ 
para qno tripolacãu? Eis n lig,cito que ha entre o qne quaes não 6 P""i'el rxistir :~rwa~a. 
~~~ dcabo de dizer" o nrt, 2• dn ld que se dis,Jote, Se, .Mas ~e tllmosm:.rinhtiro•, ainda dada esto hypothose, 
p~í~. sonhorrs, não turnos emb•rcaçaes, se não temos nã•> teremos esqu>dra, porq11e? porque os navios sãr> 
eomo cnpitaneas ;ouão cmb •rcaçõus completamente pou• mspeilo,q I O espcclaculu é o mais mor1.ificanto possi
las,dandu·Se orsc1nolalo d~:emban~nçõespm;la! cobert:ts veJ.. .. QutLI é a na1:10 mantima qno dt>sejaria ter no 
du insigotias, para 'I u", portauto,cnidurmos do &listamento · porto de •ua capital, na capilal do imperio, uma pouta 
de m .• riulleiroH, par<~ que gnst•rmos dinhdro com oro. para capitano't? E, Sr. pr•·sld·nto, nt•to bem V. Ex., 
crutuueoto. para q11e y,.x,rUH!S o povo, para q:1e di mi- vence o commun.Janto qne é chefe de esrJoadra,nllo menos 
FlUirmo< a m11ríuh• 111crcant". cujo n.appa, que lambem de 700,l a 8008 cal!a mez I I ora, e•tes 7rl08 a 800 J 
e.<tudei, manif;,ta bem o est~do deplorava! em que se cada rnoz nãJ po•leri:lo ser poupados? E os emanrei· 
aeh• o nosso conunercio? ros que aqui entrão olhando para aqoella na vi~ que 

Nã•J dig11 o cummorcio de nlto m;r, porque para e•te não ~óde mover-se .• pobre golo.!O, 11ilo dá um passo. 
~~o precbos elemento• que não pudemiJs ter em breve (il'i!ados). E nem Druso per.ni1h, porque se dér Jli 1e 
ltlmpo; Súroos uroa n>çilo llúVn, em .rcharnos infeliz- vão av vtdas·das praças qu' 1:1 e> tão .. Alas não é h to, 
menl• a passo de l11Lr~•; m.,s ao menos o cummr.rdo de Sr. presidente, um.1 vcrgunha para o pn~? E o me> mo 
cabotog.•m é deploravd, c não é dcploravel só nas pro- acontece P"r ·um~ espcde •1e ,,!J!IIetria /1armonica cm 
vincias, é d~ploravol na côrtP, c note o sena·lo que a mi- to•lns as cstsçüos (Riwdoa); r1iio ha uma ostacilo qoe não 
nha província, a ola B·hia, ó a que tem melhor commer- tonha uma pauta, nüo ha nmn est,,ção que lenha um 
cio de cabotag rn, quero diz" r, ó aquolla que emprt ga navio que preste, e nó<, votar, do aqui meios do alistar 
maior DUinfru tlutnuri11heiros e que tem tumbem m11ior marinheiros, para que, scuhores? 
uu~ucro ~!e cnpi1ãc~. comparada com as outus: aqui 
o.qtA o maflpa quo.pódo senon>ult11•1o pelos nobres seua· 

Sr. presid.nta, tenho corH:Iui~o as minhas obsorvaçli~s. 
Acabei de uma doença, ~.-tnn fraco; depo1s, é uma mate• 
ria nrida vara mim, brithanlo para o nobre ministro; 
para mim ó aridn, ó filho tudo quanto d1go de esforços 
sobrenatuJ'aes .... Espero qne o nobre ministro tome em 
alt~ncão as pequenas observações que fiz, algnmas per· 
gunras para minhu informação, porque da ruinha parlo 
n:io ha somão rlo>ejns de quo o nobre ministro brilha em 
•na administração c comiga o lim que tudus nós quere
mos, q:1e ó a f>rosperidado niLJional. 

·deres. O regulamento o tJne f:,z, sonb"ros 'I Ccmh essu 
comtnerdo e o 11Stngna t:1 d1minuH .. o, t1peranda no s~n
tirlo invu"o do que gllr>lmonto costnrndo 111 le~islarlores 
Jl"ra Laer prusporar a mnnnh11 U< gucrr.,, Em geral 
•nhua-sa, dosenvolvc-so a marinha mer•·ant•, para que 
>i lVII de vivHiro á marinha de ~uurra, e nós, pel~ con• 
tr .. rio, faz•·rnr.s ~l'ilnllllr a marinha mercatlle para po
lWnnos rer mnriuhll du guerra. àl;u;, SB não lemos, Sr. 
Jlrd<idollli, osqu1ulra, ~ara quo vexarmos o nusso com· 
murei o eorn o reerUIIIIIIOIIIII? 0 Sn, JI)AQU!.\1 JQSIJ:' lGN 1Cl0 (mini&tro da 

Lrrme·ha S. l!::t.: • Notai bem quo1 o lO•'rutlmnnto marinhrli:- Sr. prosi•lente, como~" trnt,1 cta dlsr.ussfio 
ro.,uiLusohru uqu.,llus qu" "'"da ni\o s:io mannheirus. • Se lo art, 2" Uil flxoç:lo du furc:ts, procurarui, em prirneirr> 
t.l é, ohJYo d!ZCI' a V. Ex. •1uo muito mui tripulada su logar, roJspoml"r 110 r,ollr,, SlliL<Lflor nnq•lllllus pontos tfUu 
Ueve tu:har a n!1!iSít. l'~;r1nartra ; 11fio ,Ju~ido que vão Jlara V!OUl Jig.u,:âo ct~rn a rua teria do W(!.~lllo artigo i e, tomunUo 
}JUr·Jo wu!llH recrutus que uuwa viráfl um r1:~tio Sdi~O ~~.o t:cnscl!w CJUC o tH•hJtJ .'!I'H.t~d~Jr f,!Z-»H:• a. honra do di.ir. 
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não filrei discut·so, fallaroi como so estivemmos em 
fomilia, 

O Sn. VISCONDE n~ 1EQU!TJNI!ONJJA : - Exnctamer.te. 

O Sn II!NIS1'RO D.\ MARINI!A:- F>znr rli<r.nr<os é 
amontoar mnitas fl!Jros do rht•tori•'3, esp•lba·l•• com 
gdw o t,Iouto, pro~ina·lr.s IJUe, soo o primeiro a reco
nhecer, complctumente mo falido. 

para obter marinhagem ó quaii ~xactamcnte, oo em 
grando parto. como o dos Estados-Unidos uo que rcsp•·ita 
aoo mori,heiros contrala•los e voluntorios; e da Ingla· 
tnrr.• na parte lambem rotativa &os contratos o uo recruta
mento. 

O nobre senador !nhe muito bem qo~ a preiB aindll 
eslá em vig•lf na Inglaterra, apezar de quantos melhora
mentos nuquelle paiz se tim feito no processo p>ra " 
acqoidcão de marinheiros; apazar de ~ua grande escola 
tio IJoPpital de Greenwich e outra cstabelcciJa por parti· 
cularcs o'n uma náo no rio Ta!olsa; spozar, Hnalm~nt~, 
das ordens dadas p~lo almir~ntado, l1a Ires anuo•, em 
virlud~ das quaes organisou·so um corpo que te.m tal 011 

qual semdhança com o nosso dd imporíaas marinheiros. 
O systema da admittir nlantarios, se mlo é o mais pro• 
ficuo e abundante, é ao menos muito moral. 

O Sn. D. M.INOnL :- N:To admitto a doHnic~o. 
O Sn. !IINJsrno n~ liARINil!: -Acosiumnrt,; á linha 

recta, que é o caminho m•i~ curto de um ponto B outro, 
ó, s~goin•1o·a, que (dllarei semptc, •·:· 

O Sn. D. MANOEL:- E' nova para mim a dPfinlçto 
de qoo um Jliscurdo IÍ sempre um ro~walheto ou porçii'o 
de Jlôrcs ..... 

0 Sn. MINISTRO D.\ !!AniNHA:- .. ., di.<tribJJiclas com 
geito,arte e cleganda,segundo as regras de Quintiliano .... 

O Sn. D. MANOEL : - Tamhem estudei Qaintiliano, 
e niio vi Já isso. · 

O Sn. III~ISl'RO nA IIA!<INJJA:- Sr. presiclcnte, quan· 
do t•ve a honra de <!scre,ver o relntorio, sobre o •Jnnl o 
nobre senador f.,~ a . ~un disFertnçilo, não me sobrou 
tempo para o1gnnisar um trabalho tão completo, como 
ftlra pora desejar e o nobre senador exig~. S. Ex. sabe 
Jlluito bom qce ha volumes A volumes quase occup~o 
de tlRtatisli~as j obras comr,Je.tas que tralãO de recruta• 
lllCnto, e qua eu n«o podi'l transportar dessas obras 
para o meu relatorio, ou antes para a minha folhinha .... 

0 Sn. VISCONDE DE JF.QUITINJJONIIA:- Melhor era qoe 
S. E~. désse a sua opinião ; os livros estão nas mãos de 
to los. 

O Sn. KJNISTIIO n;. !IAIIJNJJA:- .... o c~ntexto de 
semelhontcs obws. Não na quem n~e srdba que o '''cru
lamento pora a marinha deve basear-se ou J·a conscti
Jil'''o e inseri peão, ou sa~ir das populações emprt!ganasna 
pesca, on dos IJ~bituntt•s dos litoraes, ou, como entendo, 
an massa commum dos cidadãos, sepuando-se aqaelles 
que >ào prt•r•rios para a vi~a do mar. Em vista, pois, 
do que nrnbo de dizer, é fora d~ duvida que só uma per· 
fdlta lti do recrutumenln, na qual, consagrados princi'
pios gornes, se consi~nrm qu•es "s qualidades necessarins 
para as espoeialiJad•s de soldado o de marinheiro, póde 
supprir a nossa marinha com o numet·o do praças roque· 
ridns pt~ra formlir snas guarniqa~s. 

N;~s camaras legislativas 1·xistem moiros tr•balhos 
relAtivos á f.sta m•terin, alguns dos quaes bastante 
ndiantados; pamre, portanto, que ~eria de minha parto 
uma 11ress" uào justificada, se, a a tos do cor~·o IPgislalivo 
proferir sua ultima palavra sobre mnteria do tanta im
JIOII~ncia, ma leria quB entende com a Jibord.de o vida 
do ci fadão, en mo aventurasse a npresontar i•llas novas. 
J~ntnudo quo entre nós n~o so ~ó~c fa2er uma lei .espe
cial p·ra o recrulamor,to da armada, E>ta mataria devo 
s•:r Lratndl •m uma lei geral, quo abranja o cx•rcito 
Q ~ I_IIOfiDha. E' e> ta, como ha pouco já disse, a minha 
op1m~o, que pó•1e ser orronea, 

O Sn. D. liiA:'IO.~L :-E' muito cont~stavel. 
O Sn. lJJNISTno DA li_ARJNIIA :-Como qualqu?r ontra, 

porque. se todu• a• <•plntõ,,sd,qu•llos a quem mr.umhe 
a governan•;n das na cOes fossom b, as, e nilo ~ prPson
hs•cm la o os vulner•vcis, nl!~ haveria grande dilfiouldade 
otn governar. 

O Sn. D AIANIIEL: E' quPstilo dn mnis on mont•s. 

O Su .. IJJ~J~rr:o I•A lJ.\111~11.1 : - O no::so ~ys•.emn 

O homem, que vai para bordo voluntariamente e se 
dedi~a a servir pür um tempo determinado, trm interene 
om cumprir b•w ;eu~ deveres, parA podPr, Iludo seu 
tempo,Jotirar-sa, e rotiru1· se com informações boaR,qu• 
lhe possão da!' immeoi•tamente um rmb1rque ou outro 
mo~o d~ vida melhor. O marinheiro, Sr. presid~ut~. 
n••st·•S circumsiancias, é urn 61, monto de ordem e mora
fi,Jade na composição das gnarnJCõ~~. Indo volantaria
mento, levado polo des~jo de servir bom, tvita os calli• 
gos que a bordo fie appliri\o á•Joelles •jue ddx5o de r.um
priros deveres que os regulamentos o ordens lbes impõem, 
Os voluntarios, 1 o is, silo um nlioso rone.orso á morali
dade das tripolaçõ.·s de nossos vasos de guerra, e conviriil 
muito te-los em gr.ndo nomcro. 

A despoza que se f•z com ocontrato dossas praças, 
aeha-se C>llhdodda nas leis e l'ogalameutos: n«o se 
lai além d.lla. 

No recrutamento forçad•• ha to lo o cuida~o : nas 
províncias o recruta d-m~ra-sc algU'll tempo para 
opresent~r as provas, ie as tom, )X'las quaos di• p<•s•a 
deixar rle ser com pelli lo a s~~u r para o quattel contrai; 
na côrte segue·s~ o mo•mo proc~.iso; na chrt•, ~·rindp•l· 
moutP, se um homem ú r.-crntaoo indevidamente e o 
recrutador recfbetJ por isso algum Jlf•mio, é eose obri· 
gado a restituir a quantia recebida, e aquelle immodia· 
tamente restituído li t.Ler;Jaje, 

Se se descobrir que algum motivo reprovado levou o 
r~crntador a prender um individuo, que não devh ser pre
so aqu~lle tem de •er responsnLilisado; r~lizmtnte,porém, 
n§o se t~m dado· destes casos entro nós. E ainda m&is: Ea 
o NCrutado, depois de pass•dos os dias de e•pcra, tiv•r 
praça e provar iseeções legae~. já mais se deixará de dar
I~ e immcdiatamenre baixa do serviço, E' a que se t~m 
fdto até agora, e o que hei de fazer, porqne fDtendo 
que Be n!o deve conservar no servico da armada eoutra 
sua vont1de aqu•lles indivi.Joos q•te a lei ls•nta, 

Niio ha recrutamento de crianças para a armada;: 
toios os meninos. que teem pruça nas companhias de 
aprendizes m.rinheiro~, Riio ap10~entados por ~r.os pai~. 
tutores, protector.·s ou parr·nt••s. Se umn ou outra vrz ti 
recrutado al~um meomo, logo que o r.,.,,, chega ao 
conheclmonto do ~overno o se apresenta r~presenJacão, 
é despedido ~o mviço. 

Perguntou o nobre ~~na~or qooos !ÜO M c usas das 
bnix1s e reformas, do qnc trata um dos m>~ppa• do mrll 
rolntorio. Tant·• as hnixns, como ns rrf,.rmns, silo rlatllls 
cm virtud• do disposiçOns rte loi. 

Quando o suld.•do ou mnrinhr-iro t•m ron<:luido o 
tompo de ~orviço, qoo u lei dHnrmÍIJa, ú lhe •lad~ a 
hnhn, srgnndo a •s··n1n orgnnisnrta para t>~l fim. As 
ref,rmns 1ão rouct•dhins á,JUulhts J•r•c·•s que a elt. Icem 
uirdtu. . 
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O Sn. \'ltiCONilll ''~ JEuuzTINUo~ll.\ :-A' motli•h fJUo 
'r.n ootrnndo, ou á wed•~~ quo vão termÍl11ndo os seus 
contratos? 

O SR. I!INISTno n• l!Ar.I~UA: -l1•z·Hl nma r~>l,,çrio 
rJn,-;: pr~çMi qui\ t••cm t•~l'mioadú o teropo de servicn, e vão 
~~Ui'JO Ü~Mprdida~ ii me!Ji1a QUO \':iO nntrandt) outru:o~. 

Qu:tr1IO ÓM rerorwa•, ll!jlleiiCS que"" ju:gão com direito 
A Pila r•·qnerrm·a i o cor•seJho na.va.l·ó ouvido; c tln com 
~IT itn o.; reqtterent"s eHt:io nas cundiçõos d1lei, a oht•crn. 
f>"rtnnt<>, nom as Laix•s, nam as ref;rmas sfio dadas nr
J,!triJTI~mcnt~. 

O Sn. VJSGONnr, n~ 1EOUI'l'IN!!Ol11l•l:- E' pena qne os 
nffidacs mazinhelros soj:io promovidos SÓUJel•lo not mr
r~dtmnto, que não ·o ~·rj:io t~mbetn por íillti.:uirbde, 
romo er~ j•mo. Hd do 1r:ator t .. ml,om desto n!Jj• cto; 
não trai· i IH•jO dcllc, portjUO não eoi4Va cowvrchcauidu 
no arLigo. 

tenho c.•qner.ido do trltar do.·tc ramo •ln srrviçn. ll•l• 
commonrM a rodo~ os r.omonawl.u•t•s eoffi,:in•• da noRsa 
armada qun o gol'crno jmpr.rtal t• 1ri" moitt) em r.ont1, 
na• futur•• pro<n<•çúe•, quo reputaria como Rorviço relc
vnutH n prest-uJo polm1 comm11ndant"'H no mtoitf.! •1A r.c•n
snrvar(•Dl (JS navi11!1 contladr.s ao !lf111 zelo naq melhorPs 
l~ondicútHI hy~J:Íilllit:af4, aprmlflntando nsu Pflt~tí~tt.RS', não 
fÓ m"n"r ""'""'o •le pracas fallcoi~as, cowo menor nu
moro do d1 ente< 1r.1WJos. 

O Sn. vr~.:oNnE n~ JEOVIT!NHONUA:- A disciplina 
vai muito :.h i. 

O Sn. li!NI~-rno 1!.1 l!AR!NH.I:- A moleatia prlnripal, 
a molfl:-tia que roulu1 nlaiur Fomma d•l pr•Ç 11R 1fa nosstl 
arruada, não é talvez aqnella quo o nobra fCna~or pensa ... 

O Sn. vzscoNog 111! Jrourn11no~nA:- A dieciplinA 
serve para evitar os tub~rculoe pulmonares. 

O Sn. l!INI~Tn·' JJA JIARINIIA :-E outras mole~tias. 
Os meios lly~ienicos Füo JamLPm o mais sr~ur,, meio do 
llvita-hs. Os commanduntcs dos ncssos navios d~ guerra 
sabem quo devem coOFervnr ss cohdrt•s e porõ•s hrm 
rt•sinfect1do•, as ~uarnicur.s limpas,as~•iadas e curo rou
pas de •llrfgo ne tempo frio C<D humido. Aindn ha ou
tro• mcics que >ão posto• em pratica fm nossa armada, 
a qnal, so ,o não comp~e do grande no mero de navios, 
tom nlgnns, folgo de dize lo, om perr•,ita ordfm a muitos 
resreito8, e J<rincipalmente sob o ponto de lista d~ 

O Sn. l!I~IST!IO D.l :~~.I niNI!.\:- Tu toa o nubro sona· 
dor da mort•lidndo qou so ob<erv.• no ho,<pital rt• cclrt~. 
A r~zão dessa mortali•l•d" o obvia: no portil do Rio de 
Janeiro ha •umpre ntaiur n'amcro de emharca~ões, o ao 
l10~pital rccolhcm•;e não >.6 as ,,r,,ça• dos n•vios da os
taçiln, como lodos os enfermo• 1111e vêm das estações rt" 
Uio da l'ralll e do Saniu Catharina, ataeadas de uma mo· 
lc•tia qu~. iurelizmont•, ó muito commom em nosgo 
Jlaiz, os tub~r:ulos, g,;o ahi tratados lambem es1ravos 
da naç~o, ~ai é~, praçoa dos navios desarmados e até op~
ro rios do arsenal. 

hygicne. 

Orn, os cnrormos da; molr.srias pul:r.on•r•s ás vous 
r.hc~.to r.m tal est&do, que )OJlO 'rt•pois d• d.rem entr. da 
110 hospital da côrtP, o conscqaenlomenlo augmeNn~o o 
numero dos doentes, fallecem quasi sem l•re<n ti lo 
lcmp~ do r•c•bcr soccorros medico~. Daqui a razão da 
ma•or prnpor~1o dos m11rtos Pm rolacfto aos hospitaes 
das províncias, onde, de mai~, só ha Ires on quatro na. 
VÍOS Om ta da PSiaçilO, De0IO·IIl0, é claro, ás província. 
onda ha bo,pitaes, Dahia o Per~ambuco, P"rqua nas 
outras as pn•cas dn marinha ~lio tr•l•das no< hospit•ns 
rc~imentaos ou da misericurtlia, e dahi não vem a e>ta
l~>tica. 

Posso asseverar ao nobre scnalor que o bc.spital da 
córte é um hospital moddo ... 

O Sn. vrsccNoc os JEOVITI:"!I<•NIIA :-A h I sim ... 
O Sn. I!INJSl'RO nA l!ARJS!IA:- ... o sou director é 

muito habihtarlo e zeloso ... 

O Sn, nscoNoc o c JccuJTlN!Iu~nA:- N<io dependo 
deli<!, 

0 Sn. VIACONUI: DE ]EQUITI:\'IIONII.I: - AppciJo para 
o Sr. director da escola do rncJidna. 

0 Sn. MINIRTDO DA ~IAQINI!A: -0 navio Jilfl114~Íbe, 
qu~ o nobro IOII<~l<•r rcnsn que, ~o pôr-se soa qullln nJ 
es•nleiro, ll!Ve Jo~o mertico, ó om tran•port~, anllKO r.asco 
estrnnglliro, qno se ar.ha no p••rto do llio do Ja"firo. O 
navio que est:l no e>taleiro é a corveta NilheralJy, qno 
n~o tem medico; n•m me l~mbro que na maTinha brasi
leira so dess•·m medicas a navio• ninda no ••taleiro. O 
Jaauaribe est~ em ''oncorto atraz de S. Drnto, e Iam 
do lotuc~o o numero do prn1:ns qo~ o re~nlam•nt•• exige 
para com petir-fho um medico; é ~o r isso qu• o tom. 

Os medicas não fazem apenas o serviço de ch~gar a 
bnrdo, e vôr se ha ou não do•nt•s, se est110 bom oo m•l
tratados, c roan•io-los pnra o hospital; l•~em alterna
damente inspec~ão tios viv~rcs no arsenal; yão do mn. 
nhll examinnr o piio e a ll~rno qne &em de aar-so para 
•limeutaçflo das ~uurniçr.<·s ; t1•uos os dias lica um d~ 
8erviço a bordo pnn ~cudir de prompto ao• casos repcn· 
Li no,, e 1com m•lis nutras deveres: não ~o límit~o. pois, 
a irá bordo fazer u visita; po;tanto, qcem inrormoo ao 
noLro sonJdor a e; ta rospcilo, n~o informou-o conscien· 
ciosamcn te. 

O Sn. \'t~co~nE til> Jr.QutTI:'iRONII.\:- Fui ou rn!SDlO 
quo me informei; tenho minh11 r.uriosidade. 

O Sn. !IINZ>'rso llA l!ADINII.\: - ... e os moji'ol, fJUn 
alli ll'alào dos doentes, cumprem p~rf!litamente s~us 
rfcvcrcs. O ho•pital dn côrto t"m sirlo visitado nJUitas 
Yezes po1· almirante' eslrangei•·os o outr." pD•ln•s nota
"' is, 11110 o tJ'OID n~:hado ''"" melhoro• circnm tan:ias. 
Nã<J h a, prr con•crJncnda, rec~io r.f, <filO :os prn\>as da 
IIOlsa armadA, ~ao v;iu ai li ser tratadas, morrr.o ao dos· 
ampuo. 

O Sn. !IINtsrno DA liAntlWA:- Homero llmh;m ás 
\'OZOS dOI'fiiiJ. 

O Sn.r:~r:o~I>E n~ JEQVITINHo~n.l: -Não é por ahi, 
flàf'l. 

O Sn :;JNIST'o nA I!ARINHA: - Ent•·n•lo o nnhre se
nador muilo bem. Quanto á mortalidarla "bordo do• 
n.vios, so eu o•tive,so pr<wnido, podia trazer o o nobre 
~onador ... 

O Sn. \'Fr:ostor. l>~ Jr.QUITtNIIONif.l:- Vem no mappa. 
O Sn. liiNisrno to,\ MAnl~lf.\ :-... a r·opin dn um ucto 

ll:\'!1, p~lu IJU •. !p:vvari;o txob:·r~ul~trcntc <jUc l!5o wu 

O Sn. \'i<<:ONDt: PE Jr.our ''"cnNnA: - Oh I ~eiju na 
mãos de Y. Et pela cuWJI&raç;lo; mas a infurmac;lo t! 
minha, son curioro, 

O Sn. lii~ISTn'l D.l JJ,\ntNt!.l:- Foi m~l informado. 

O Sn. vr>GONDE OE JEQOITINUDNUA: -l'ilo, senhor; 
sou curioso. 

O Sn. lii~ISTno nA l!ARINIIA: - Prrgunlou o nohro 
s••nador as cnnsns das deserçflas qoo se a1io a bordo noq 
lliiVios da nrmarln. No r•golaruonto provisional do 170[) 
iiC!Ja~so no cap. 2n um r.rtir:o, qttt! mo~·tra 'llt•li.'Sto ''i cio 

,, 
' 

..• 
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~do longarlall, o l'nlo qno rer.ommen.la todo o cuid~do' 
em rem•>Vr.-lo. ll•rc vido, senlio r•m rão gran~c nncal• 
r.omo Olllr'r·r~. ninda •xi•lo l'ntrc nós; •u não quh oe
rull•-lo no cnrpo legiRI,f.ivo dls<e-lho n vo:rrl'd". M11s 
do Of'lrtn tt'mpo JIIHtl r,á tr.IJJ·RC lorororJo itli pos~ivCis CI•TI
tolns para que cllc vil rlesnpparocendo. ''" c:out·d•• sã.; 
Mias: cuncodcr b>ixa áqucllas praças que concluem o 
tempo ... 

O Sn. vur.oNDE nllllQUtTINIIONHA: -Vigia á prô 
O Sn MINISTRO nA MARINHA:- Nem 8Arnpre; et 

onil• •xig• a nat•essida·l• do· momento. A vigia ~ Ox• 
., offieial marlnhoiro acode aondo o trabalho o chama. 

O Sn v•sr.oNoE nE JconiTINIIONIIA : - Vigia á prô 
qmando o offidaJ de patente vigia ã ré. 

O Sn. mNrsrno o.\ liARINII&:- Stjl como V. Ex 
qulzer; disto •nt•n~o pouco. 0 Sn. VISCONDE OE ]EQUITINIJONIIA: -Essa ~ a 

Vordade. 
0. Sn, MINISTRO DA !I.IRINII.I:- ···• O Ira h-las COmO 

~c devo tratar • homens. O marinheiro n:lo A er1~.H-do 
bojo a hor,lu senao como um cldarliio, qm• v•i rumprir 
ali i o• de•~res • quo e•tll IJgMo; h• lds p•lns qunes se 
regula a disnrphna: e•s•s leis ~r.u cantolo.<am•nt• po>tas 
em pratir.;•, O nosso marinheiro ji\ n:io VIVB recluso, sem 
pôr.o pé em torra, como os mariuireirosdeN•l·on que, no 
começo deslo scculo, p9ssár4o a bord11 quatro e cinco 
annos; o nosso m•rinhotro,qm•ndo o navio está ancorado, 
tem lianca para irá ltrra, ~ volt·• satisfeito. n:lose l•m 
brando mais de de•~rção. O serviço é m•thodi~ament~ 
detalhado, de fórma que toca proporcionnimonte a to. 
dos, O marinheiro tem hor•s do trabalbo, horas de des
canço, reCei~ão ubandante e 6ii; o marinheiro, que ó pago 
em dia, qne tem certeza de receber Stl• baiXa do S~rViÇO 
no devido tempo, n§o so lembra de desmar. . 

Estas e outras provilen01as, quB s• toem tomauo o !o vão 
tomaMo pomco a pouco, como a exp•ricncia a-.ons•lh•, 
e>toa certo, t•ráõ com que as dcs•rclles vilo d•sappare
cendo. E tanto mais espero que isso se r•alize quando 
veju qu··, n••tes alt,m••s tros •nnros, as d•ser~ü~s roem 
sido •m OJUito m•nur c•cara qu• aut·riormr•nte 

T ove o nobre sena tor 11 bondade do ler o qqe eu diss1 
no mon reJatorio • re< pe1to do corpo dA c•Jllci~•s mari 
nhorros, ma! eu já alli dei todas a• AXpliooçúe• quo: 
S. Ex. deNej~. No r•latorio conr.l .. i, dir.andu que com~ 
•ccão rio l'•mpo po~eremos t•btcr m••ihor•• offi,llaeS·ma· 
rrnheiros para a no.sa armada; e n5o plde ser de outra 
Córma; as cousas fazem-se pr·n~o a pouco e nftG de 
chofro. O nos•o corpo do imperlaes morlnhelr·s fd 
principi .. do com l:íO ou 200 praç3s. e h11jo forma a 
parte "ssoncial das noRsas gnarni çõos. F.' asoim qme for· 
maremoft para o faluro o nosso ~orpo de officiaes·mari· 
nhoiros. 

O nobre scnudor fallou long•mcute ~obre o r,nrpo de 
officiaP.s m·•rinhoiros; p~ra,iun S ~.x. que eu não con· 
corda Uiteir;mento cu1o a Í1ló11 q11A >UHI•ntou. Eo acho 
qo• nã" é o offio1•l marwh-iro o prim•'r" e o in,Ji•pen· 
~avcl movei pura cou;ervor a diHdphna A burdn; creio 
que ella dcp•n•l• •m prim,·iro log•r d11 c"mm:mrtanro do 
navio, e em·segundo rio immediato. ,,ffi·•ial qu• •stá rvais 
em~ontacto 1:Jm a gu•rnicao; ~"este oJDoi•l tem apre· 
eis~ forca morai, Bd t•m amor ao serviçn. su s•b• ru!l'lprir 
s•us deveres, o n11vio nc,:essnriam••nta h a de ser b'm 
di<oi~linado, os officiaes-marinheiros 1iio os seus ao· 
XiliolrfS 

Das escolas aduicionaos ao corpo do imperiae• mari· 
ntwiros e destes ó que havemos ~o aproveitar O< officiaes 
inr. riores para pn••a-i. s á classe de oJDeiJos-marinhel
rus. Nilo me tenho d~scuidado de nprompt11r ma!eriaes 
para este tr;balho; ost~ entre m~oa 11m regulamento 
para gageiros o homens do leme. O marinheiro, qae 18 
torno bom gageiro, que s•be KOvarnar bem, quo t subor
dinado e iotelligente, qu• sab• ler e •scrover, está apto 
para ocr officiai•JP&rioheiro. E' por isso qae trato do 
rr~olamento, d• qae acabo de r,,lJar, e, logo que o tenha 
prompto, pretendo Candor uma ou mab .,colas; e ainda 
•iD" ell•s só produziio annuaimente qaatro om sfis mni· 
nheiros habilitados, as despczas licará!í sobejamente 
compen~ada•. 

O nr brc senador pela Bnhia dAVfl lembrar-se que, 
tendo eu entra1o pRra ó mint•terio a 3 de março e de
v•ndo npr•'s•ntur mAU relataria tmpresso ati! ao dia 15 
•IA maio, não era possível, em tilo corro espaço de tempo, 
con~ign•r tudo qu• póde concorrer p1ra o desenvotYi• 
mcnt11 da arma,Ja. Isto depende de tempo pua que se 
t.c~o esto·los serir,s e atnrados. E embora S3 cont.eç3o os 
def•itos e vi cios, nem som pra se conhect m os meios do 

O Sn. V!scnNn!l nc JEQUITINIIO:IIIA:- V. Et. nilo me 
ouviu. eu não 1IIRso Hso 

0 Sa. l!INISTr.O DA IIARINIIA: -V Ex dis~tl que O 
~m.::al~mariubclro tr' m•i• proprio par~ conservar a 
di11,,;~c J., que o t-fficial de pntenro. 
""'""' , ... / 'j),...:i YISCONDE Dlil JEQUITINUI•I'IIIA:- No sentido em 

''ijiíri V. Ex. d1z no relatorio. 

0 Sn. MINISTRO DA li·IRINHA: - 0 official-marinheiro 
e!lá m~i• em o?ntnr.to rom a guarnição, nl!o h;l rtuvida; 
mas r.nmpro as ordens do commondante. do immedisto e 
rio~ üffi.Ja•s d11 navio, ~cliVa Rlla I!Xecuçiio, e mesmo 
dirrge-a quasi sempre na parte pratica, ou fal-ns cum. 
pm sob •ua inspecç~o; r>iio ó, pois. o prim•iro movei dn 
rJ!Rciplinn, •n•s apenas um auxiliar; a>"im remo lam
bem não ó o pr1meiro movei, mas somento auxiliar d,, 
manohra, p .rquo é ello qnHill •pplka !1. guarmciio o o 
trahr.iho, u 1u•m a on>ill• a execut•·io. 

0 Sn. VISCONDE DE /EQUITINIIONB.I : -E' quom Vi. 
gia no quarto. 

0 Sn, MINrq·rno Dlli.IRINIIA: -Quem VÍgÍ~ Ó O Offi
~iaJ dop·,t~ntJ rptc cst:\ de quarto. 

ac•bar com •lles; nem é 16 p~r meio de resulamenlos 
~ue taes defeitos e vícios se exkrminão. 

Sr. presidente, sobre o estado dos nos•os naYios 
tom-se r.llado hrilamenle em diver6os oncasi!íes; creio, 
portanto, que-nilo ó ~randemente necessario tornar a in
mtir nisto. Mas quanto aos navios poutas, na 01prusiio 
do 110bre s•nador, permi1ta-me S. E1, dizer-lha que DOI 
porlos de Inglaterra os navios chefes nem 1empro sl!o 
os que viio para o mar; Ir\ vi om Hamwaso uma náó de 
tres h•terias com mastreaçao de corveta, onde se Içava a 
bondorra d~ almirant~. tendo uma gaarniçllo de 600 oa 
mais pr•cas. Os navios ch.Ces, propriamente dltos,qae 
servem da deposites ou de e1colas, n11o s[o navios que 
saiiio ao mar; ni!.o é, portanto, de a~mir•r qae aproYei· 
tas•emos o melhor dos nossos navios, isto ó, o navio qao 
rnelhor aspecto apr~sen•a e melhores commodidadcs 
olTarece, pua aquartelar não só as praças que M destinão 
a outros. mas tumbem as que pertencerem ás escolas qme 
se r,rem cr~nndo. 

N:io ~. p.ti.•, d• admirar, digo. qaa osso navio estPj~ 
11rm1uio no porto dn cOrro, fazendo as devi las honras ern 
no . .sos rliss <1c gal~ o aüs navios estr• ogoiros qao ontrão 
rra 6nhem. NãJ se p1ldu diz•r, 110rt~nto, qoo os navios 
?JolllfiS não te em algum pre•rimo,no q11e o<t~o appiieados 
prest;lo bons serviços. O briguo·harca ltamaracá, qu~ 
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FC acha em Pernnmbaco, niio ó pou'a; tem !i rio em pro· • tomnr a li~r~d,odo, n•To de fJzrr nm di.~~ur:'~· ermo quer 
gado r"m muitn.~ cowrnís~õos. o noUrt~ mtrnAI.ro srg1~n~1o prCls~rnv~ QutntliliiOO, mas do 

V. Ex. permitt.,-mo dizer que á minha folhinha niio aventar •igom"" con•~·loracileH sobro a mannhn, . 
ora p11S>i•ol Milicdonar urn rticcionnio rorot•n·lo clcti· En do mel! lo•gnr, J'l elo proposllo, poroJIIIl tenctnno':a 
r.icilos ole palavras, quo os lextcagraphos conhecem e fallar, di«o rm aroarte qno não ""~lo:OI'dava com a :lollnt: 
ddiMm: nio"uem dirá, a niio ser por grccejo, qno ó c:tu. que. S. Ex. dava :1 P'lavra .•h:11mrso; o S. r,x, ~01 
precis•J explicar a signifJcaçflo <10 a·ljoctivo- regular. ma" ~eh, n1o, fun"OU·se na lm.tor.l•ladc, cortamento muno 

0 S J p . ·o re>p'itavd tio mou mosl.rn Quwt1hnno (eu Iam bom ••ID-
~ ·:·.VISCONDE DE EQUITINIIONH,\:- ara navl d•i por Qui<>liliancq, para diz~r que clla m<nda que o 

n ° ac 01
• di<eurso dnvn H<>r chl:io d" 1l••r••• rln rlr•t"I'ICll, etol, Não 

O Sn IIINISTR1 DA IIARINIIA :-E' qua V. Ex. não me recordo de tor lido t1d; •reio rrna o dis••UfH.l dcVd 
pr•curou bem. a<'commodnr·sn no ohj••clo; fallando.sa. por exemplo, em 

A corveta finiPo, diz o nobro sénudo.r que tem nove legislaciio, ,. 01 ""rinha, fa:er um rtisr.nrso, conoo so faz 
praças de mais, A corveta U.11ião tÍ o navio clor.f" do pmo quan~o "" t"'n um panc·~yrico, mn pnr••M qu<l é contra us 
da S. Luiz do Maranhão; portanto, é deposito para dar regras do nosso me.tro. Or11 eu, quo 11a0 vou tecer pane
aos outros as praças que lhes faltarem, s•Mn a l<lur dis•n ~yricos, que vou apenas emitur as min hns opirriõ1s sobre 
o navio onde ~strl u ban,Jeira ao command>nl.e da est•c•io, obj<o<:tos d~ marinha, r.l!aria ás regras de Quinttliano 
que tem, comQ bem duss o nobre serrador, seu estado· 811 ftzcs<A um .ti.-urso cheio .to ram11 Juetes, como quer o 
maior, uma ombarcacão para visitar os uavios, o fõZOI' nol:ro ministro; alêm do quo r,,tra .. mo para isso o talento 
o aervrço que I h o incumbo. Portanto nove praças do Olcesso preciso. 
não é cou'a extraordinaria, tanto mais que omr,utros na· 
vios da estação falta uoaior l•Uiucro de praças do, que esse Scmhoros ' l<ldOi os dias vou p•rdonolo a vont:u!fl 
excesso qae 0 nobre sen•dor notou, de fallar; pois gostava de fnllar, .~ssim corno o nobm 

Drsse u iJiostre senador qu• 0 mirrislorio da marinha ministro da mari<>lra gu·la do f.ozer versus, e diz••m quo 
despende a seu alvedrio os dinhairos que 3 nacilo !h" muito bom tos. (!liso.) AI~Uflm me P"rgunt>rá, porquct 
consigna, Esta accosacão,·Sr. presidente, seria bastanto l'rirueimmonte, por~oe '"lou ohsorvaro•IO quo,o wnado 

( · ni1o qu,~r m:1is unvir di:~curso~\ o as cousa . ..; y:1o',.che,..,ando grave se, elilm•nte, niio cato1sse por si meslllil. Ao corpo c 
legislativo compete velar ~uhre a execução das l"is, e "" a ponto de quo cm brcw' não '" f,,ll,rá nesta casa. 
algum ministro d~ wurinha deix•r de oxecuta·las, seja E>l4 rm ldiscu<Oão tal prlojer.to, VOIIl-•e ~cm elo· 
chamado :1 responsabilidade e solrra a puni cão quo e lia b·ote e se algnao 6rador, rles""' poucos que costn1não os
impOe áquolla qne lliio cumpre seus devert:s, QUiolltO ~ tu dar as matarias, se levan<nr roara fnlbr e f,,Jiar como 
mim, t,1,)10 consciancia de que llilO po•lflrd aHar incur.<o um proOs;iun•l, os sena<torcq se irilo rctiranrlo, a casa 
em nenhum dos arligos d. lei da responsabilhtade do> ficará qua>i r!Hserta, us conversas nos corr·erlores co111i• 
ministros, porqae ainda agora mesmo nasci. nunrnõ, em fim, »Jwnas nr"ia duw1 dd dcllotos prest11á 

Antts de terminar, Sr. presiqente, niio devo dGixar attencão ao ••rador quettlimar r.m f:dlar. Ora, Jlf'r~ulllll 
de aventurar algumas pal•vras sobra urna phr"e n.u•ta> eu, pndc-se crn cuwm•tancias tae.! ter vontade d~ 
vezes repetida o qui e n• outra camara. Altrobue-•"·111<' f•llar? 
a autoria de certo dito quo não é meu, qufl cotá cansa- H a uma ontra razão : estün e.üm inv•ja da camara rios 
grado nu corpo legislativo, podendo ser isso vcrili·;ado Srs. d· pnra·lns, pecllad•J quA n:io o:ostumo ter; tu•Jo '" 
11os Annaes parl~mcntflres. aflcurnnla sobra urn pobre velho, <<té a i11voja! 

O Sn. JJ, MANOEL: -E' o ABC? O Sn. VJ•cosnE ne JEQUITJNIIONIIA, -Apoiado. 
O Sn. MINISTRO DA IIARJNIIA: -Fallei no A B C com O Sn. D. AIANOEL:- Quan•to eu, que estou con-

tadas as conveniencias, convoniencios a que j1imais fal tt'Í, tando o.< meus 55, observo quo os moços dol qn~m cu 
nem faltarei, quer no senado, quer na outra camnra. pc•dia s"r pai, pol" i<lade, poi• quo t11em de 27 a :lO an
Eu disse ai! i pouco mais ou menos o se~uinle: ' Qu~ nn.•. Astão f,zom~•l uma 0~1H.1 a mais brilhante. discutin· 
cidadãos muito notaveis, cidadãos que teem prestado os do professiunalment";qu•n•lo~tbservoquese•~re•entan:io 
mais brilh9ntes servi c os ao paiz, cheios~" intollig•nciu, à dr·cu•sllo proj" ·tos conrr> o d<> que nos occnp'<mo> ·~ora, 
no entrarem para a repartição da mnrinh declarão n~u app:.re,,nfli<l hrilhar•tfls discursos, e um 11otavol·pela forca 
saberem o A 8 C •I esta reparricão. , Era necossarlo quA de mciodnio e Jl"la gran•le cru IÍ\'ão qu~ rev•lou o 
ou fôsse muito grom~iro p•ra dizer que Corão mtnistros orndor; quan·lo ohsorvo que os volhos, qun daviãi>·. ter 
da marinha cidadãos, que não sabião o ABC. ~rantle mass:~ do conh••llimelltlls o 'f"H n1ó nilo pro·et"'1'o 

0 Sa. D. ~IANOEL: _ 0 ABC da marinha, está en· esludar pa1·a foz•rtHU bflllos disnursns,cw1o into:ir:on;.,,,. 
lendido. cala~os om nl'tJHrias ns ruuis imp .. rt11ntos e, sohMu•Jo, 

"o mo dis.<e o nobre senador pnh pr~vinllin da B•hia, om 
O SR. D. MANOEL :-Se não fura confhr no auxi- objcct>os em que •e despon1le nada m•'llos d·• que sct•l 

lio dos vizinhos, certamonte não tomaria a palavra, por mil o tantos cont•·s de ri i< tlu esta~o: eu, senhores. con· 
que !afiar em uma ma teria tão alheia do minha ~r,,fissiio fosso ing;ouamcntu, ••csoj.va 11ntos po:rtencer :1 camara 
e perante o nohre ministro da marioha, qotlsem duvi,J:~ •loR Srs tlepntndos, ninrtn que niio pudo•S<o "~"mp'<nhar 
n11ohuma ó om dos ornamentos do sun c!asso, p11roce, Fo e1sscs tllustl'es orad.ores,r.omo d& co:to nüo os 1•Mta arow
n~o ó com tlToito, grande ar•timonto; mns, recorolronilo· pa11har, porque hoje a alten~iiu •lo pni2 está fixaun na
me dns palavras do nobre ministro prof~ridas na cnm:.ra f)Ui•lla camara. 
dos Srs. deputados, quando alguArn disse que pouros P•ra o >onado olha-se com a]~uma inditferr.nca o é 
dios d<'pois de entrar para o ministerio da marinha do quo eu tremo. p••rquo a• consi'IJnon ·ius de>s, inoifT•
haviaapresentudoom regulamento,rccorJonuo-m",digo, rcnca dovom ser f.otn-s •I es•·• casa," do qu••rn ó a culpa? 
das polavras que fo1ão pouco mni! ou menos as ,~,uin- Dos senadores. Por l.utlt>, ó nocessario qno mudemos do 
Ms :-com o auxilio dos vizinhos-proferidas pelo no- sy<tema. ó mister ~u" voltemos 11os allli~os tempos orn 
bro ministro, quo ent~o assi,tL• n'qo"ll~ t•arnom 11 dis- q1to as dis.:ussO,•s r.rão ns mais lnlllinosa'; os mini>l.rus 
cu,sã~ Ul JIIOJlO~Iu "" lixa~~(o tia furca do ut:ir; vou ''lu anelo l<Jni vinh:•u, ó cuno •1uo s,,hi5o um pouco !'.11i· 
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gftdos, mas o •xnme ora o mil is minucioso, e o sanado 
ensinava no . .;; mini.~Lro!i o qu~ dev•ãu fazer. Os mini.o~tro' 
ruío •lrzi:io :uJui novi•lado,, porljna uo Aon•Jo h•vi• 
homcn~ ~no Unh<ío nst:du a to., ta do torlos os !DI<Iislc· 
rio•, hoawns cujl liJn era pass~d•, f'"r nssim dizer, 
sobro os livros, 

O Sn. PRESIDENTE: -Como presidente entendi q 
devia fuzer esta obsllrvaç~o .e principalmonta quando 
mfl persuado, eu.bora possa e•tar em erro, que as ~ 
pro.,súlls proforid~s pelo nobre sanador contém uma ce 
sura e uma ceus~ra gr:.vissima, 

0 Sn. D. MANollr.:- llei de pedir aqui a SCÍH 
oito senadores que nlo fallem mais para se conbecor 
88tado a qu6 isto IJ.ra rfduzl,fo. 

O Sn. r•r1E.<ruENTF:'- Pcçn li"cnca ao nobre sanador 
para dizer quo o •1i;•·urso que o senarlo acaba de ouvrr 
.rum a mais pru fu od11 & ttooç ão, pro f<>rído p1do nobre 
s"nador ~ola pr •. vinr.ia d• JJahia, provr1 que as m:~to
rias rtiscutnrn·so nu ;on • .Jo pcrfoilamcnto bom, e carn 
sr•ndc VHnt;ogem P•"" o JHiz. 

O Sn. D. MANO E~: - Eu lá ia: V. Ex. ni!o me dá 
novidade rranhumn; é que V. Ex. não quiz ouvlr·me. 
· O Sn PnESJUENTE: -E' apenas uma observação 
que faço. 

O Sn D. nfAKOE~:- Dizia ou qun Ha r"•cos~ario 
que o senarlo BO 01:cupa~se s~ríamenro do"~ nog:oc.ios gra· 
vr.s do e·ta•lo e princ:ip•lnrente do quo toe• óR finanças 
cm um~ êpcr.11 tfto cl'itica, qnarulo todos. urna voz •chão 
drllltreis os •.rrwrn>hncra~ ern quo nos achamos; loliz· 
m':'lnte n esrn rc~rn quu Ee et-lâ ollsnrv.tndo no Reuado 
(•Jrora Y. Ex. vorâ que não rrec••••ito d•• wns observa· 
çi).•s), ha nt~uma• pr.uc's rXCI'JI~il•s o Fiio essas poucas 
excepcõos qna ainda f ,zam com que o senado ... 

O Sn. rnr.s• !lESTE • -Eu acho que o n~bre senador 
lliÍO pódc Ía~er CCHiiUras ílO SHOhdl). 

O Sn. D. MANnr.~ :-Não {riCO c~nmrus; estou con• 
tando rt btstoria. 

O Sn. PnF.STDF.NTP.:- Per.Jôn-mn; eu mn pef'uado 
que as ,:uas palnnus parP<~em co1.t· r nma censura ao se· 
nado: n noluo .-ena 1nr qn~<r que rohre qualquer marc
ria, aio,h que a eonsrd .. rom c>cbrici•la ~·rf··itamenta, 
fallom todos oa s<•n•doros ... ou certos s<·nadúres. 

O Sn D MANOEL: N~t• quero tal; V. Ex. eRti en-
gnn:••lo Quem ~ó lo querrr quo Am tim corpo deliberante 
f.,lJem todos os seus membros sobre q ual,Iuer mMcria que 
su otTdrtce á dis•:U->ão 1 

O Sn. PnEsrnENTE: -Então nlio sei o que pretende o 
nobra •euuaor. 
• O Sn. D. MANOEL:-E<IItio so nil•l sabe para que me 
Jnt•Jrrompe? 

O Sn. PRESIDENTE : - Porque ostrí diri~in·io uma 
crn'ura, e tilu furte, qrlil p~<reco •menear com a dissulu· 
ci!.o do senado, se elle coutinu•r com o procedim•mo qu~ 
tem ti•to. Acho qu~ o uobro senador nilo tem nem pó le 
ter este dir<IIO, 

O Sn D. AL1NOEL : - N~o tenho rste direito ? 

O Sn. PnE.IUI!lNTB :-Entendo que niin. Além de me 
pareeor qn" n:tu tom razão, estou convoncitlu de que não 
tem o direito. 

O Sn. O. MANOEL :-Fiz i.•~o aqui em outros annos c 
nenhum Sr pr•·si•lcnto mo fui ú mão i ost••iio nossa ca.Jeira 
lwm~ns muito rH•pnrtav.io, mr.s u~orn V. Ex. ontend•U 
duvor llnr nova dircl:Ç;'i.o ao ien·,do; Vt'ÍU tr11Zt·r luzes para 
esta cns1t, quu t>Hli•Vi' om tr.was •. e cu uào tenho reme· 
dia sou fio sujtlir.ar-mu; ou hiL dH neomtttl~tU·JlJe o qnu ncou· 
tocou outro dia, i;tu ó, llllO filllar ">a !rir pala port11 fún. 
ou cr:l:io hei dH NHnr dispnt!lfllio com V Ex •• o t~U jri Sl.ll 

flUO n l'ii~Uitatlu ,; lli!ill' mal, IJOI'tJUO o St'nnt.1o acha-so om 
tal t~htn.Uo, que t'Xi:nc orou tll'U~Ut'!l ptévia aos oradurm1 1 
Isto Sfl 11>11\ tomand" in;nppurtavol, c o~o Ira romudio 
'ltJ n5o ~lH•ntlun&rmos to;atm~nl;~ t!st:. C;l.~a. 

Ab l >C certos senadores se remeti~ rem ao silencio, 
que será do 6enado l 

O Sn rRE'IDENTE: -Eu costumo ouvir com Ioda 
attenção os nobres sena,!ores, e quando me parece qu 
elles se tlesvilo das regras do rcgimerrl<~, f•co, com lod 
o re~p~i to que lhes devo, as obsenaçOes que me parec 
que devo ftrer. 

O Sn. D. MANOEL:- Invejo ainda mah a camar; 
dos Srs, deputados, porque com effeito existe lá com 
pleta liberd•de ; nessa p~rte, honra seja feita ao seu di 
guo presidente, que comprehende b•m soa missão, se .. 
log>r, e sabe qoat é a liberdade tio orador em um pai' 
repres><ntativo, e por is<o acamara em pezo lronra•o cor• 
seus votos, sem se importar com o lado,polilico a qu< 
elle pertence. Nio era melhor que esse systema foase se~ 
guido t•mbem no senado do que fozer-se innov•cOesque 
n4o silo aJ•provadas, nem mesmo por aquelles qoe con· 
trrbuirão com seus Vt·I>JB para V. Ex.. estar nessa cadeira~ 
Eu 11ão contribui, nam contril.uirei nunca. 

O Sn. raEsrDENTE: - Eu entendo que não coarcro a 
liberdade a rrontJUIII senador, e que pelo contnrio pro• 
curo sustentar a verdadeira liberdade da tribuna qoan1o 
faço observar as regras do regimento. 

O Sa D nfANOEL: - B·•sta de •xordio. Nilo é a pri• 
meira VtZ que me occopo C<•m objedos da marinha; 
é verdade que não t~nho tido a fellci•1ade de qiscutir com 
ministros almirantes, tem sido com ministros ea1aeas, 
e •is porque nunca estiv~ tilo acanhado como esl,,u hoje; 
se au não sabia o .d-B-C da marinha contentava-ma em 
dizer: lambem o Sr. jfnlano não o sube. Eu linha 
então mais liberdade, mais cor<rgem; hoje, porém, que 
não tenho a liberdade da tribuna e discuto com um dos 
oll!ciaes generaes da nossa armada, já se vê que bel da 
estar por lorç:~ timido, bel de balbuciar até nas pou~as 
pnlnras que vuu pre!erir. Connnúo a protestar contra 
as r!e<i•ões, a meu pensar arbitraria~. do Sr. presidente; 
rrão tenhu oo~tro recurso senão appellar para o paiz quo 
é o uni~o j ui~ que me resta. 

Tem·se discutido , desde muito tempo , e escript()o 
muitos volumas sobre os m•io.1 mais efficazas de dar 
m•riuheiros á armada. Eu não qoero hoje repetir o que 
disse· em outros annos, até porque vejo que o senado 
e• tá cansado, apez>r de nilo ser ainda doas horas ; já 
não ha casa para se votar, e note·•e quA o Sr. prasident•, 
quij t•·dos os dias nos rdcord~ o regimento, viola-o todos 
os dias; é bom que se sniba isto; S. Ex. viola todos os 
•1iss o r~gimento, mandando fnzAr a chamada depois daa 
11 horas contra di~ posição expressa; vi<· la todo! os dias 
o re~imerrto qunndo, n~o bovendo numero ás 11 horas, 
rnanda que os o'mtinoos e~rnem nas janellas se veem ao 
long" nlgurn senador: vrola todos os dias o rc.~imcnto, 
rJn~•ndo os sonadoros se retiràl! antes da hora e não man
tlrt lazer a "hamnd•; c ó o Sr, pr·eoiuent~ quero nos c.llá 
clwmran<lo ri orderu, porque uma ou outra voz luemos 
pc~ucnas di~ressO~s no terreno em que devo<nos marclur, 
Pois bera; h•i de donunoia·lo todus os dhs aJ senn1o 
c ao pniz, para que se snibl '{Ue o rc~iruento ó ~ vont~
d•!, o arh;tri'! du S. Ex. 



111 SESSÃO Ellf 2 m: ACOS1'\I I !lo: !H ti I 

O Sn. PnBSID~Nt'E:- Achei e8tallelecidas todas Oól;s 
praticas que o rwl!rd scnluor ccr.suu. (ÁJIOiadO$.) 

igualmente o f,z ; mas Oi p1·uj,.1tos eHiiio dormiado ll:l 
secretaria da ouu·• ··nm:tra, o D<us sabe !JU"uao ~eri!o 
d••t"s para a d15CIIS>ilo I O Sn. D. AIANOEt.: -Bem; quando ha poooos dias, 

invocando·se us protlcu do senado, cit•i u exemplo de 
pre•ideote~ r'speit.vcis que te"m ~c,,u~udo essa "arJolra, 
V. Ex. disse-we· cm ar ao mcf•: • Não rue JorDbro ~os 
estylos. • Etllão V. E1 uliu queria qoe eu invocas~" as 
pr•ticaa do senado e hoJe vern invura·l •S e tem apoiado•; 
porquo7 Porque V. Ex. conr .. ss.• que dá de r~áo ao re~t
mento, para seguir o qu• pratieárão os seus bllte,e•sores. 
.Agora oAo lhe faltou a rcminisccncia I 

O nobre n•iulstru d• marinLa, qu•ndo VI'ÍU ao aerm~o 
d1~cotu· o !JI'ojec~o de promütÜC~"~, prufdriu Ullla {Jrt}po
•icão qu~ me a~r.rlou, o é qtw até hoje não tiuha m•n
darto ruMntar um 1\Ó in•nvi•lUú. 

Srlnhorrs. o nul•r" ndnbtr" p•dtHia continuar a pr~s
cíuflit· d·, rMI'Utarnauto. ~d não J.Ja.·mrrnos do t3t-lutiu Mn 
qu., nos :Jl!llllmos, btu ó, ,.a a pa~ c .. nr.inu:u· a rt·innt'; 
m;on, pergunto, ,.e t•v~ruJIJ8 lltW~l"sÍLhd:-! d11 IIU:,;ru ... ntar o 
p~sso:d da no5.i·~ ''"quartrn, ~~or tlltU.o~a d~ qu .. ukqll ... r t!n,(lr .. 
gc11 ias rJU• pussào occorr•r. rumo i'ud· r .I ~'r S E:t. á 
arma•la hS vraca• d' que e !la caroc,? C·•wo puderá do 
IOIJellte f,rr.ui'Cr :1< oarb11roalõos as tripotacúc; •J~ quo 
precisarem? E' para o que o nubre mir.istru devo olhar 
com toda a alleução. 

O· Sn. •·~ESIUENTil:- Já expliquei. 
O Sr. D, MANOEL:- Não tem cxplicaçSo. 
O Sn. PnESIDENTE:- O s•nado es1á venJo o que o 

nobre senador está discuLindo. 
O Sn. D. MANOEL : - lloi de discutir isto. 
O Sn. PIIE>IDENrE : -Dar ~ordem do dia é uttribui· 

ção do pr~sid,nte, e o nobre senador quer tomar a •i 
esta auribuiçáo, quer dar a ordem du dia; o senado L••t!l 
proseuciondo qno u uobro •~nadur falia ha'vinto minutos 
o ainda oilu !Jf,sc uma só '!ldavra wl!re o ••·tigo de qu" 
so trat•. 

Do fJcto de se não complelarem actualmente as ~uarní· 
çõos dos navios do guerra ,,odom ro.ultar inconvenientes, 
m11s não 11 grando o mal ; no caso, porém, de uma 
gu•rra, qual o meio que o nobre ministro tem para de 
rdp"nte ;upprir de marinh;iros a osqoadm 7 Nilo ba 
outro milio ~eullo o recrutamento fur•;ado o u:na e~ pede 
d" press coiM o da ln"lnlerra, e e.mo no nos>o p:liz ha 
pouoa pOJIDiação. mandar·se·ba crwtra111r marinhriros 
na Eurufla. l'rimcirameulo, traz tsso uma do•peza 
exlraordin>ria, e, em srgun1o lngor, não sti se ~onvém 
UJUtto trip~ofar noSiHS eruhnrcnções em 1empn do guorr~ 
r.oru S'"'" rstran~dra.; lenho receio de qu• how~ns que 
não fiCrtcncem •o paiz deix•m de ~:umpri: os deveres que 
lhes io•poem os I'OIItr•tos que r.clrhr•rem com o govorno. 

O Sn. D. A!ANO~L : - Qne tal! O senado cstd proa 
senciaodo o contl'ario; eu uão oi;sa que que1ia dar • 
ordem do dia, o IJUO eu disse foi que V. Ex. violava 
o lt·gimer.to, mandando fazor a chamada depois d.s 11 
horas; m:u1dando sempre depois das 11 horas os con
tínuos us,,iarein se ap~oreoia ao longo algum sena•ior; 
n~o mandando fazer a chamada qu~ndo por falti do 
numero ~c declarava encerrada a discu.sào. Dir:i alguem 
de hoa lo que eu IDH arro~o attribui~ócs do {IL'esi~ente 
de•iGoando a ordem do di~? ' 

Sendo, p•1is, necessario •ttemler ao fututo, eu, em mais 
de uma sess:lo, lembrei a cooveni• ncia tJd estu•tar·se a 
insr.ripção marimn 1 da ~·•·o~nça o appliea-la com eriterio, 
mórutente e1n cir.~Dillsta.neias 1 1 Xtraorttin::t.ri~s. Ora. nó~ 
temos no httiJral muuas pr~~\'Jncras, o a~:ont~~r.o muitas 
Vt<Z.-s um ful!to d11 que o rwbro mwi~tro fia miirin t)a t~m 
pQr corto conltecimenlo, et·mqu:wto uno tHnha • tó agora 
rnauda·1o rrcrut.r; muit~R v ... z.~n uu1 indivittao, h:•bitdlltc 
du prvvinda muitima, vai p.tra o exArelio, t'utrc&arlto 

O Sn. PILESWE~~~: - S,lln duvida que não csti na 
ordem do dia r10nburu~ destas materi•s. 

O Sn. D. M<~NOEL: -V • .l!:x. ,,lLo gosta de>s~s cousas ... 
O Sn. PIESIDENTC:- Eu já disse qua continuava a 

ob;ervar essa prutLCil d .• s nossos antotl•s•ore~. porqu• ella 
tem por fuudamonlo >U>t•ntu a dignidadu do s~ua.lo, 
como entendo que deve ser oustontaoa ... 

qu•• um hom••u do Miuas Gert<e~, S. Paulo ou do Sul voi 
pam 11 marioha, 

Compre :.l!end~r a qoo o~ !10mens do Norte e>tiio 
arostumados á v•da ao •n•r; a pesca. !!Orno sah~ o nobro 
mini>Lro, ti a iii frrguente, o os•es homens ~ão ás vezos 
t;m•rarios, porque o nobre winistro uão ig~ora os P•• 
!tgos quo corr•m no Norte os pe<oudorcs wettidos nas 
J<ng•nas, quo com muit3 facilidade se vir no c fazorn vi· 
ctimas: os pescanorcs teem, P••is. jli meio caminllo an
tla•~o par.~ sMvirMt.a bor.to de uro navio de gocrr:t, 
esta~1 habituados áVIda do m~r e pudem logo prcst•r 
'ervl~v. ~h•. rc'n• lt~·sc para bord~ nm horoam de 
Almas, G· r.- o; qun está nco;tuma~o • mont.r em pOtros e 
qutls~ria hnrn soldado do cavatlaria; o qu• aoonteco? 
Grande diillouldade om turoa-lo bum maduh•iro, a•sim 
com~ é muito dl1licil tornar bom soldado o h~Litaote do 
Norte A iusrripção Ularitima oorvc, pois, par~ evilar 
8Sit'S inCOUVtlUÍ~IIttlS, 

O Sa. D AIANOEL:- O r• gi.tento é o arbltrio de 
V. E1. 

O Sa PnEstDENT~: - .... e por elt• fórma attende
ae aos int~reu~~ publicos, portJUd cr•io que oãohacon
Vdniencl~ noubuwa ew que o4o haja sellliilO no Manado. 
(Apoiad~s-) 

O Sn. 1\1.\NoEL:- Isso Feria molivo para V. EJ. 
propbr ha ruais tompo a reforuu do rc~imento, e não >ei 
se I! a na mera aiMuma iudillolçdo neste sen\ido; ma~ V, Ex. 
prefrlre violar o regtmonto todos ~:s dias. 

Dizia e'l que s< trm desprezado o e:uma s6bre os mdos 
do dar marinbtiros 11 armad•. Póde·se diz" r que nós 1:lio 
!amos ~ystern• nonh~m ; porqn•, por nossa aesgrnç~, a1tl 
hoj• não h• urn" le1 ~e r-crutamonto, apezar dü se !aliar 
llolh todos o., aunns, npuzar d:~ cor(\~ ter chamado por 
rnuita~ vezes :i.llllencllo tia as,uwl!·óa scrollegblativa 
sobre estn "bju,·to, ap~z•r do, na C•lim·~ dos Srs. do 0u. 
tad08 1 haVOI' Cifll:ll Ull !ltji~ proJ~~~lOS :tuhrA l'eCrUt•IIIOfltn; 
um dollrs foi olf~r•ci.1o. na ulliwa so1s~o ria lcgi.<la 
tur;• lruns,.cta. M:•• o governo não cum dis'o, por
q·l~ l('l·lr •lt)ilthl1:tr a t•Jr o .. rbitri•l t{rta &•~rn hojo, ii~fU 
ruKra• de6nhas 113 ld. O nobro mini•tru ria ~uorm aiud11 
~Htd anllo cho.tu•.1U a uttoru;áo da nst.embl~.l "~~ral l''ShJa
llf•• sobro ~sto a•sum[lto; o nobto miuietro tla DlariL,!Ja 

Aprov1-ito a ut·.r.a~i:io para dar nm.1 JPSI:O~Ia t&O. no~ 
~ro Ulinh.tro da. ntHri11hiA, qu:111do ~1i~:~e qun t1t1viamos 
llr.t.r tis rucrnttl!i d01 nhs:;:& da OOl1UI01dl.o, Srtm 1tuvída 
mas dividJmos IL p~tpul.~cilo, p;rrtc vã pHua rnan:l11a: 
parti:' pala. o c:wrdtu: tir ... mos d~ ID:LRN:l da fJrlltUI~câ'• us 
retUUta.,, ruo~~ ~davttWH) .. (os :hJUUlti, vHia 11am yntJ clles 
f:lr~1o cria1lm1 p~~r nssit.n dt~er, o cru qut~ rw~cür4o; us
l'itru, )b:l!ld•.:wo:i p~ro.1. o t:Xnrcit,, U1rl in hvi iuo 'Jilt.l lw 

Sul, t•m .MI!lil!: Gora~~s c ~m $. P.aulo osB aco~~uw .. cJ.o a. 
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r.m ,11 s.1r pí\lros e p~rJ o mar os homens Mostamados á I ~a lr .• nq~•lZa,_ por~ne lamiJOrn j:í fui militu: t~lrot 
l"''"~· S. Ex. nau "ub~ duLo. Gosto, portanto, da franqoez.1; 

s~ a n.•~eml•lóa gor.ll fizesse o ma I<• i semelhante á mas om verdade a franqueza d 1 rolatorio asmsrou a IIÓ.<, 
frano:o~n, claqdo g~r11n1ias aos hom•ns do mar, assegu. tudos e deve aFsustnr a todo o paiz, ~orquc a conclusão do 
ran•1n·lll•s o futaro, e reio que poterbmos admittír onlro r~•latorio do S. E:l. ó e~la: o estn•lo de nos>a armaJ.& nib 
1111; 11 inserfpç:io maritirnn, pó-lo sor mais d'ploravcl do que ó. 

o unhra n i nistro orpuc-•e moi to cm ~e o rola lo rio a Não entro, senhores, porque tenho medo do entrar DB 
rst" m'io de fornecer marinheiros á armada, e até diz ex~me d1.s pr.utas. A primeira couia quo S. Ex. me · 
duvi•1nr IJIIA mom10 cru C!' rança a inscripcilo ma ri uma perguntaria era • O lfiiB l qae voe<! entende por embar
s•j:. tiria pelos homens proft;sionacs comn o melo m<is cação ponta r • S, Ex. lembrou 11 sua fragata, recor• 
proftomo ae r~r.rntam•ntn. Eu de certo n«o hei do contes• ol:1ndo-se dos bons l~mpo~ am que a commandou: e11 
t'r e;t:~ propo~í,:\o, porque contra tu•Jose falia e e•creve, lambem mo ral'ordo do tl'mpo em ~ue, scndocomman· 
m, 8 noto qne a in>crípç;io marilima da la de 168!J,e pas· dada pelo Sr. Norton, fi~ nella uma vhgem n Eur,•pa, 
snn para ós costumes do povo francez sem quA nenhuma onde foi vhta e admirada pelos estrangeiros, Ahs agorli 
ro•llam11ç:to se tAnl•a levantado sobre as CO>Ias marítimas a pobre fragata está condemnada a ser chamad1 pout\ 
qno supporln torl<> o p.zo della. &' nma instiluiçilo do que é nome muit·> dc~b"nroso. O nobre senador f!OII 
lemp~ de Lni~ XIV o de Colbert, que sobdsto, ten·Jo r,.i ministro da marinha (o Sr. barúo de Afuriliba) ha 
apenas soiTd·lo •lgumns alt•rncões. de soborbem disto; creio que é muito dosbonroso cba-

E' r.om a inscríptii•> mnrilima quo a França com (aci· mar se d~ pauta a nm navio de guerra; parece-me IJrfll 
li-lalle a~: h a mario h oiros para tripolnr as $03S csqu1dras, nist~ concor.la 11 Sr. miuistro da marioba comigo, o por 
O nohro ministro lu d~ recorolar-se do que aconteceu issu fui um dos pontos em que S. Ex. 10 demorou p!ra 
•!orante a ~ur.rra da CrimÁa, A Franca n«o teve diffi.:ol- respond• r ao nobre senAdor pela Babla. 
rl,lfe l'm man•l<r • soa esqnadra perf<it:amente tripo· Para mim a verdade é que o esl~do da armad\ ó ainda 
la~•. enlretanto que a [nglatern, apozar de soa prcu, peior do qao pintou o Sr. ministro da marmha, e ac1e • 
encontrou ob>tlr.nlos p •ra completar as sus guarnições; dito muito no didcurso luminoso que li, proferido na 
o foi n•ssn. oc<~asiiio qoo homcn~ notaveis, que antes camar.1 dos Srs. deputados por om dig1o omcial ,e. 
j:í se tinhão lembra~o da inscripçà•l marltima, reconbe· neral, que ó rcprcserJiante da nação; o mesmo nobrd 
n1riio qno es'o rndo de dar omin hmros á armada era ministro teve neccssida·le de pedir a palavrh para rles
~uperi"r ·~ ~y.:tnma in~l,z. Digo, pois, qoc o nobre mi· (az•r a md impress:Io que, como S. Ex. disse, este dis· 
nr>tro nã' teve muit•• razão em condemnar no seu re!a· curso h~via de produzir na camara e no paiz depois de 
torin a inseri peão m~ritima publicado. Com elf,ito, o nobre general, a quem me re-

Não sei por'lue S. Ex. é t[O opposto a este systema, tiro, lambem l~lfou com a fi'Jnqueza propria de um ca
qrre •li:is tom em s ·u f•vúr a pratica da Franca, que já valhei10, de om homcrn que, occopando uma cadeir& 
não ó de poneos ao no<. na camara dos Srs. deputados, er,ten~ea que era de soo 

Tenho tiJo minb" curiosidade de ler alg11ma cousa dever apresent1r a armada tal qual é, afim de cbam~r 
solJro muinha, tal voz porqoe tivcqse a velleidade d• sobre ella a attencão dos poderes gora os, p>ra quo o Bradl, 
prat•nd•r a pas•n ~UQ o nobre ministro occapa, e que que deve ser nação essencialmente marití_ma, tenha uma 
tem sido 11co:up"h por muitos casacos. O certo é qne marinha de guerra, que o faça rospeitar, como a pri· 
r.ada voz me convenço m ,jAde que a i•rscripçiio marítima me ira potencia da Ame rica Aferi lion> 1. 
hcm O>tuola<la pr.dia ~cr •pplir.ada ao palr, com as mo.jj. 1'ols bem; é ne.:essnrio f•llar a vor.Jarle, é neco•sarin 
li mções neces•arias; dando-se em compensação das nio abandonar o dtente, ll nor.o,sario tratar dd cura-lu 
~brigaç~e< quo ~:iu impostas aos marinheiro~, os dlro'tos radicalmente. Não temos pessoal nem ma teria', lah4o•nc• 
qu• <•Ut .. rga a l~i francen, como pensões, soccorros, omciaes, carecemos de bons vasos de guerra. FacamoN 
pr•f,·rencias, ele. economias om outros ram •s, mas cureiDOS se1iamente 

O nobre ministro niin ba de levar a mal que ru, do futuro da nossa marinha de gu•rra, ji que o pre· 
apqz•r do casaca, tendo algumas vezes emillíolo a minha sento é tilo m:lo, como pintoll o Sr. ministro da ma~ 
opini~o a re.<pdto deste ramo de serviço publico, repita rioha no seu relatorio, o o digno deputado por M~to• 
bojo ~lguma cousa que então disse. Grosso. 

Soo nobre ministro pudesse asseverar ao senado e ao Nao é, portanto, senhores, ainscripçSo maritima am 
P·lÍZ lfDC cr~ rossivol, que era mo3rno facil compl~tar a sy.,toma qno se deva abandouar, como dlrse o nobro~ 
furca dd mar, tanto P'ra o serviço ordinarlo, como para n1ini>tro; dil(o, ao contrario, ifDo, em circumsta11ria~ 
o sorvi~o rxtrnor<línario, sú com Oi imperi1es-mari- extrAorrlinarias, a inscripção m.ultima nos ~ó le tirar dd 
nhcíros o o_pren•Jiz•s·m~rinheiroR, ainda Jmn; mJs mo grandes embaraços, Corno:ondo marinh~iros pau a es. 
pu roce qu~ isso so n~o poJAI li realizar, senão om époe.1 qtta•lra. Não digo que em cir:UII·St<nr.ias <rdinaria• 
remota. 0; on~~j•m•ntos, o nobro ministro sob9 p"rfoi- lanaernos mão desso roeio ; podemos ir inrJo com o.< 
t;,mr.nte que são difil~eis no paiz, e os contratos a implJioes-marínheiros eaprcn~izes-marinheiros so ollcij 
promíu com e•trangeiros torn!o·se oocrosisslmos aos po I em ir fornecendo pouco a pou~o :•s tripolacõns do 
cofres publír.os; otó porq-ue muitos tstrnngciros do- que s~ pr~cisa; mu dadascircumstijncias extraordinarias. 
scrtiio, e cau>ão assim grondo prejuizo .i nrclo. sendo preciso tlevar a forca a cinco mil prscv, como 

O nobre mini>tro ó t~o oconomico quo, apontando oo a bavowos rio ter da reponte ~ Mandar contratar ma
sm~ ~olatorio mu!tas noce•síla'los, muitos m<lhoramonlos rinhcíros á Europa, como já FC tem praticada, ,; muit·l 
oxtglolos ua 1~annha, ?ccroscentou logo • mas a despeza dispeudioso, o at<l podtr:i ser pni~oso, C•Jmo jli ~i110. 
t! gran-tc, m..:tto sopenor 1i' renrlas publicas; • n assim O nobre winí .• tro no sun rcbtorio, ti isso quo os setn 
não faz n"la, límita-so &o expediente da rcp'lflícão. Ao mil e tantos c~nto9 coosignadoe para. a reparliçiio da mari· 
ler o rolaturio do S. Ex. n~o puole deixar do admirar • nha, são gaFtos por lnl forma, que apenas a Dl61ade dma 
frnnf[II01.a com quo ahí se exprimiu; os Srs. militares quantia ó npplir.ada pau os !•hjortos propríumento de 
~iio. 110 ui!'~ franqnrza proverbia~ I li isto pa~ocu inhercnlo marinha, isto ó, pnra o pessoal e mntelial da armHb. 
'' Vtoln-tmht••r; os ca•ncu n[o !aQ tanto amm, Eu gQsto E JH·rgunlou, ·, li' com tão diminuta quantia que ~o Jl& 
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,jo comprar n.1vios. o 11M a armada no pé em que deve · orlem ~c p'rdo.lse, o algumas vh•timas fos;rm sacrilicn• 

0
star? , Pori<so S. Ex. apenas so coutt•nt·• cru rnan lu r das; h to tl o que o ntobro ministro rla marlolru thwe ter 

conc~rL:tr :J!gnmas pJtllas que ldnda poJem ir ao mar... muito em vista para não so t·xpor u uma trcmcu1a rus
puú•·m I Não gu• 1 o vír.j-tr om taes navios, ;ma mio ficar pous:.llilida lo. 
s~pultado no mar. Não me oc.:upar•i do outros r !Jio•:to~ relativos à ma-

Alas, sonhor<s, o rrue so neve lamel•tar, ,ao os nau te·ia de quo se trnt•; quiz >ámcute diz• r :.lguma cousa 
fra~ins ropctictos que t•ll'ffi havitlo. ()izom·mc pPs<eas d. ao n bre n•Ín'-lr<> para so!H,z,,r no c rmpr .. misso que 
l'r"li·>iio que em go1ral ''"'"H rle~gro~as ,ãu r.• usa~: z p ·la contra h i Cl'm S Ex, quan lo Vtliu assi:1lir à discus5ilo da 
llO!Iericia ~os mmm•n•l:lntes. Por fX•·m,olo, sontror<ls, lt-i d~ promotii••s; r u dh~o on!'io 'du meu ],,g•r CfUe cm 
~~l.l~e o mufragi·• ,tu Puragua.I.<Ít o n. lrro miní;truj:\ t<lmpo c'mpctonte chamaria a nl!.,nciro do nobre minis
l'm infoJrnl:lçüe; cx:.r.t,,R? N:lll houv" ruiJia ~a 11arto de tro para o mo~o do prHr ncber. a furca da nossa armada, 
nln~uem t o S. Ex. respondeu-mo. • E•tirnnr•l muito, • p -rlxnto 

O Sn. lllNtSTnO nA l!AllloiiA: -O romm·nlnnte está ou nüo rwdia f,lt•r á minha pal .. vra d11d. a um rnruistto 
en1 JHOcesso, d• C• rba, a quem muilo rePp it·r, Aind• ostou n• r.on-

0 Sn. D. ~IANOP.J,: -lsso por força, rra indi·p-msa· vi ~ão do que :lccrca dest• ns>urn,.to tenho manifostad~ 
vcl que fusseproo~'""''·l. 1' i, que dllvc n1ostrar p-r-•nte em outr.s se>sGes, CIJirVirção talvez erronoa, porque 11 
us trHJUnaes que 11 ;;0 fvi "" modo algum culpot!o desse nr.bm ministro da m:.lioh< o tlíssB. e eu no,te caso quasí 
tl'isti~simo acontecimeJlo. que repito maaiatcr d1xit; com r.l1oito, quando uw ge"' 

neral que tem 40 annos de convés oppile-se a uma i16a 
O Sn vrscoNoc DE JEoutrrxnONHA:- 1\l•s o com· avei•tada relativamente á marinha por um p"bre ra· 

mar1danto do Paraouam'• n:lo ~st·l isento d:> culpa, saca, é poriJDe J'ealmfnte e'sa idéa é m:l. Mas crein1 
O Sn. D. AIANOEL:- gu não· digo na ia a esle res. senhores, que se eotudarmos bem o S]stema tio inseri peno 

P'ilo, porquo S Ex. acab• do declarar qtte esse o1!lci•l marítima poderemos a lmiHi lo no vaiz com aquetlas 
est:i cm processo. m~difieaçiíes que as no;,as cir.,omf!ancias e1igem; se-

O Sn. YISCONDE EE 1EOUtTINIII>NIIA: -0 navio não gurando o fntu o dos Í·1divictuos que >ão ulistadr 3 

rlevt!ra ter sabida ~azendo agua cni tempo de iuverno 0 dando a seus llfhr-s as V:tntngaos quo a lei france~a cvn
cHtl>ga1o com artilharia pcz,da. Porque nãJ doiJ<au a ccJe aos Jl1hos de •oos marinheiros, po~emos em rpoca 
nrtilhnrh em Montovidéo? mais ou menos remota adoptar o systema. 

0 Sn, MINISTRO DA MAnt~!h : - Para ahi VOU cn, 
O Sn D. AI.INOP.L :-Aguar•lo a doci,llo dos trilrunaes. 

l\Jas, sonboro•, 11111 do; ~bj ctos quo devorn moracer 
e>pecíal nllen~ão do nobre mimstro t! sem ouvicta ulguma 
01 commandos do< navio~ de guerra; S. E:ot. nã, os d•Jve 
ijntr••gnr a moços inexpeliemes, porqne, C·JIDO díssd o 
nobre scnalor pela provin•·i• do Maranhão, ~DI uma rlns 
ses>Ges passadas, vlo apron•fer na barba de algum tolo e 
neste caso os tolos 1iío as pessoas que vão no navio, 
Temos visto que t,li'C'Z pela ír.flJcncia da olig•.r.liÍ• 
com a qual o nobt'd ministro tern muitas rda,õos ... é o 
que se diz ... viio commnndar ravios de guerra mocinhi>J 
<tU~ não merecem conllanç'; muitas vezes, pergunto; 
• Quom é o comm•nrlante tle tal navío? E r•~l'on•lem· 
rnc: • E, um rapaz do vinte o tantos annos, • Sr. mllliS· 
Iro, medico novo, juiz novo, commandauto novo tenho 
rouiro medo del!os; quero e~pcriencía e pratit:a, e 
~st~s n~o se adquirem com pouca itlada, n••m com a 
leitura de poetas, a que, segundo const~, S. E~. tamb<•m 
se tom darlo nos seus 30 oa ~O anno3 de coul·tis (ó a 
expressão de S. Ell), 

0 Sn. lriNISl'l\0 DA MARINIIA: -Até V. Ex. fmjirCS• 
tou·me alguns livros, 

f! Sn. D. MANDE~: -Dizem-me qoe S. llx. versej•• 
~p•.unamonte I Que o nobre ministro f.nia bons discur.~rs. 
i~to sabia eu, mas versos ou niTo sabia, Dgl>ra é quo fico 
~abondo que S. E~. é dado :í1 musas nas horas vagas; 
o 6 uma hella distrar.ção, tenho innj~ do não pod,r fazer 
versos, nem do pll quebrado, 

nacommondo, portamo, ao nobre ministro quo não 
ont~eguc o commando dos nossos nnyíos a moços inex· 
pn~w~tos, não exponha o paiz ~prejuízos consioleravoís, 
JltiOClpalmente omqunnto ás VIdas dos que são sacri-fica• 
•los pela ímp'ricia. Lembto•me ainda, Sr. presidente, 
•lo q~o ncwwcau ao nas~o primeiro vapor, o vapor 
Al!o11so; ,.n.o ha l~oiB mais duvida de que esse vapor por· 
u-m-se pela tntpCrlctado commnn:fante; OR tríbunaos o con· 
il<~mMr~o o esta~· a razão por que la !lo nisto. flecordnndo 
""'~. fatoto, não. ú mm intuito deprimir a probíd~olo desse 
ofn,,J~I ele mannha, m~s lamento que um va~o d31jUlllln 

O Sn. D.M.LNO~L : -Náo ora pnssivel que eu rlisso,sJ 
que o adoptassemos h•·ic ou rrmanhi!; essas lnnovaçõls 
niio se fazom senr preparo anteriür ; o legi>lador que le· 
g1sla p~ra um paiz eomo este, som •~turla·lo, scrn pre• 
para·IO para taOri O t1~S rcformns, nilo l>tOo:edocom CTÍ\C• 

rio; ruas V. Ex. cnude1nna a iroscríptii•• marítima, nem 
prov& esse pr:• zo remu!J fm qn• plotlllti • s•r ml>~pta,la 
com as rnoditic«Çúos que as nossas dnu1mtancios e~i· 
Q'!·m. 

J:í se vê que en IJueri, occup>r·mA do objecto que 
rstava em ili>russ:ifl; n:io pr.di a palavra para cstar.di· 
Vagando; li' o UI< u exordio, roas uao dei a ordem do 
di:L; demais, não ha corpo nenhum dclibaaute onde se 
restrinja um o·~·.lor unicaa,ento â ma teria IJUe está em 
discussão; as diver,õos srrvom p-ra descansar o pen· 
samento, para fazer mesmo com que uma ma teria em si 
a rida nüo leve o orador ao pont•1 da tornar· se hstídioso. 
l·t>J é o quo V<'jfl em todo5 os 1raízes do mondo, é o que 
vrjo na c1mara tios Srs. deputa•ios, ú o que vi sempre 
ne;ta o o que dieta o bom senso. 

Não tenho olJ<ervado no corpo legislativo se nil'o boas 
dispo<içOes pura levar nossa armada no pó om que d<vo 
estar. Aqoillo que em geral os ministros da repartiçil'o 
da marinha leem pe~itlo, as camatas lhos toem concedido; 
portauto, nil'o se quei);om os Srs. ministros da falia de 
~'!tenção uo corpo legislativo, n, sobr<tudo, da re~usa de 
meios que tenhiio pedido o que ~e lhes tenha negado. 
N~o sei o que o Sr ministro 11ediu o nllo lhe foi cc.ncedido; 
que obstaoulos achou S. Ex. n.~o camara dos Srs. depu
tados? Tom lu iio•se om consídoraçilo as idéas do S. El' , 
forão o! las discutidas o uifcutidas de uma maneira que 
muito honra a todos os orad~res que se empenb:ir~o no 
debate; mns no fim, senhores, qual foi a votação ? Mui 
grande rola proposta do poder executivo; portanto, 
S. Ex. teve o CJue quiz, e se mais nüo obteve Coí 
certamente porque as circumstancias do 11aiz não per
miuom muior dospeza. 

Sanhores, desejava-se um ministro da protlssr.o, um 
olllcinl 1lo marinha; ~i-lo ~hi, A rau~a tlo all·a.•o lia 
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SESS,iO EM 2 DE AGOSTO DE 1861 Hl 

arm~Ja crào PS C·L'~''as que entrav:io pua ess~ repani 
c no som sah~rem o .1 IJ C da ma riu h a? Bom se s:t!Jo IJIW 

o nobro mini.~tro, qu1d1do se ox. 1,rimitl ílS•im, não. p~Jdla 
f.JI.,r sonilo dos princípios ru•Ji,oc:,t,es ,J,~ mannha; 
1ament,;va-sc este <sla lo do eous .s, qu1!ria-so que c>· 
tivesse no minhtorio UJU profi<,iunal ; pois !Jem, s•:· 
nhoros, ahi e· lá um profis.iunal, o ~ew quere!' mosmo 
olfo.nt!er a mndo•lia do S. Ex. n:io ro•sO dclx•r de con· 
fossar que o nobre DLinhtro goza na sua classe ~os fúros 
do muito illuslrodu, na lia prima como u w d .. s Llli•:.iaes 
mais praticos, m~is exporirntc•, ulém d11 qtlu appl_1ea· 
se li leitura, ao estudo do ~ue oceorre nos oulrots patze~, 
C tem a SIJU f, VOT Uma cireum~tanCÍ L IJIIO pnU<:OS podem 
allogar, ó ter sorvido na armada des•lo aspirnnt• até o 
cargo do mini•tro da m•riuiJa, comrn,1n•Jvu. fui inspd· 
ctor do ditforentos arscn::cs tio imp·rio, fui r.hcfo do 

. quar:ol-;;cner•l, membro do con<tlho uaval, crnflm)em 
occupado todas &s posições imp!HiantPs m armada, o.cst.J 
por conseguint•l se~olwr da tho oria o ti' prntio•a 1!0 rruo a 
esse rosp•lto h a em nosso paiz. Orn, Sll apezar tio to los 
esses predicados, o nobre mi ui .tro ni!o d:l co11ta da mão, 
e;,tão, senhores, Joiiu devomos queixar-nos dos casacas, 
alguns dos qoaes, e direi m"'m'' 10 los, ~rur.urár:io es
tudar a repartição c fu?.er no pou•o tempo qno estivo· 
riio no ministerio os bendio:ios que pudot:iO, e de 
certo que para isso soccorretãu·se ás luze.; d··S hom~ns 
notavcis da arm:.il• a comoçar pe.lo nohro ministro, qua 
sem nenhuma duvida tem coaoj<lVado ~muitos ou mos
mo a todos os miuistros d:1 m.riuha com IJUCm serviu, 
que são !JJst~nt;s. 

Eu j:l me teria .~e iii .d~. se h <ovoqse cas3 P"·' se 
votar ; não d··scjo demorar esJa d is u<são; mns como 
já não ha casa, e a dis·u siio l'ai fi.:nr •n••err:~d•. pouw 
importa que o •eja ngnra, ou ro:ti< •I~ uns n inut~s de· 
pois; par isso vuu f,zer mais nl~nmas consiJcraç1ks 
par~ não fallar em ott o dia, . 

dcviti~ ser adoptadas rel,riv.mruto ao recrutamento 
p1ra o exercito M.s dcÍli'UWs c>td objodo. • 

IIJ, ~cuhor.s, Ullll pr•:)IO>ição do S. Ex , a quo na·• 
possil t1ar miuha i~otdra apprLVo\iiO, o por bso tulllct 
a Jibor.Jado do dor um aparte quando S. E.x d1s"J 
quo a id •lo recrutamento da armnil• deyc ser tal qu~l 
á d~ rrcrotnmcr.tu do cxe•·c•to. Eu du>tlo, Sr. J•resr
•lento, q'·" S. Ex. pnss:1 demonstrar bt•>, porque siLO 
oluas curtiras muito dilfdrontos, biiO muito di;somelhan· 
tos as vi las. 

O Sn. !ll~tsr .. o u,\ lJAriiNII,\: -Em não disso isso, 
perduo·mc V. Ex. 

O Sn. D. MANOEL: - Não disso? 
O Sn. IIJNJsrno M MAI•lNIIA;- Que a lei devi• scl' a 

m'sma com as neJcss.rial cxcopçües. 
O Sn. D. Mo~ soe r.:- Como O· nobre ministro dl 

marinha e&t:i mai; indina~o para fatcr o que se f,z n~ 
logl .. tcrra, 1•cco liccnca p:~ra lrmbnr as leis franc•z"' 
relativamente aos meios do f"•·uucer homeus pa·a a 
ar aada e pua o txorcito. l'ois, scnt•oro>, ha algum~ 
coínp1raçtio entre a lei da r-onseripção pano t-X .. J'CÍlO ~~ 
a lei da inscripc<o marítima? Toni!' o nolm minbtm 
a bondade de cunsultar es,as I, is o verá a dtlft•rCn\::1 
rnue ambH. 

Pondo de pnrtd esta qacslão, porque se não tr•U •lo 
fazer U!lla lei de re•rutan.ento, di~o a S. E~ que, sn ~· 
demorar no podt·r,trabaltw quafilo fôr possível para qno no 
anno que vern,•ttno em qac a cam~ra dos Srs. do,.utadus 
não t•m do wli·li<'nr podere;, occupo-se clb s01 ianll!nlu 
de un1a lei <lc JO'rUtJmento para a armada, tio urn sys· 
tem• qut dirib C>le rnmo do sor·vico publicu, porquo miu 
pó.Ja continunr, uiio é decoroso que continuo, sem h•i 
re;;ulament;,r, um ol•j <c to tão momentos~. Dcm:.is, não 
será urna hurl' comJJietll ,,,commend,~ão tantas ve~·•s 
rdta pci•J throoo :i assem!JI~a geral a ro<~eit•J da noco;-
si<lado do uma J,•i d11 recruPment·•? Não existem na. 
outra cama•a 'JiJT.rentes projc. t•H •ohr" o re:rul>fl1ento't 
Não pú le o "overno cx.•rcer a infl.~enda q•1e t· m no 
corpl lcg,sl·livo para tJUU tl'e no annu futuN dbcuH. 
e> !c objecto ? 

O Sn D1.1s VtEUIA: - IuOuencia b· neOcJ,. 

· · Senhores, o nobre min'stro da marinha, ás vezes 
mostra·se muito sect·rlo rla1 cous s inglez.ts, outr.s 
vczcl, prop;nde m.is piTa :.s cousas frnncez,Js Asoím, 
p.or exemplo, quando so tratou da !ri de promc:ções, 
S. Ex., r<spon !cndo ao nobre senador pr1a provincia 
da D•hi~, dhse que IJ:iu devíamos srgoir a l•gislação 
iogloza a e1se re<p·ito; ~gora, pt>róm, que se falia nos 
meios do preen<'l•·'' a fwrç1 da arri1a la, p •rrr.o qoe 
S. Ex. qoer seguir a ln~lat•m·.1, ou antrs os Esla<los. 
UniJos, cujo sy·t .. ma de ali;t:.m•<nlo, S. Ex. a eh:~ m<is 
r•z?avel c applicavol ao IIOS!O p·.iz. Eu uiio penso 
3S>Im. 

O Sn O. M .1Nonr .. - S1l os Srs. mini1tro' pedirem o o 
Sr. prcsi•lent·• d,l camara tempo:aria que dô pu~ ,,rdmu 
d•l dia OS prujociO! que mencionei, nno ser:lo lug<~ alt•ll• 
dtdos? •A mataria ó dilficil» d1z-sr; mas por i•so mosn•u 
rruo é diiTicil ó quoco·•vém examina l.t C O <II auonçiin, dis· 

O Sn. YJscoNoE I•E 1cour·rtNno~n.\ :- O rPgula· 
mento inglez é o J•cior qun h a nu muudo. 

O Sa. D. AIANOilL :-E' iusup~oltlvel. Eu vou com o 
que mo. puece mais r,,zuavol, por isso ni·•pto o ~ystcma 
que ma1s de uma VP.Z t• nhn pro•mra~o da~ou vulver nesta 
c1sa; at1l mesmo já moetrd om resumo o 'l'lo devia 
c .nter uma Jei de 1nseripção marítima, 

S. El. não púJe tornar a ini··iativa tio urna lei d~ 
recrutamento, ó verdade; mas S Ex. em 50U rei• to· 
rio podia f.zer o que tem f•ito bi~UJH dos seus autec~s· 
~sres, podii ter feito O que lOOJD f~Í!•) algU~S ministros 
da guerra, isto é, pudia lndtcu suas idóas. S. Ex. nito 
pútlo apresentar um pn•jo,·.to do recrut11mcuto, nito 
póJa aprosontar uma proposra a esi•J r•spt'iro; ma~· 
dia no seu rdatorJO discorrer sobro o reo·rut,menro 
para a armado, assim como o nr.lnal Sr. ministro rtu 
;;tw1·ra. dis~orrtHl Llrt;am~"nttl em um do~ i'l·Us rd.11orio~ 
:pa~sadús, c~pcudcrl\IO as i,JJas <JUC cru •u.1 Ujoiui:io 

cu li la larg~mente, e fazer o que Í<U ~'ran~a o o quo t·em 
foi lo antros paizes .. Stl a J,j n!io >ahir perfeita, o •1uo 
~mb•rga ,quo a emendemos cumo fez a Fra nç•t • 

l'cnho terwi.nado as minhas 11·Jl xiles ,,.!Jro o al'l. 2." 
Votei pdo l 0arti~o, porquo: 11uur.a neguei ao g. v, r no, neut 
mesmo quando estou em oppo.<iç;io a mr.is decidida, a 
fúrCa que enlondia nec'd.'S'<TÍ.L; hoje I:Lwb ru ,j,w(} pl'o· 
ceder como nos annos anteriores, dando os mcJO; <lo ML· 
lizar a fur\'·' de:r,lln·la. 

Nilo havendo mais quem tivtlsso a palavro, o numero 
para votar-se ficou enwrrnda a disr.ussão. 

no tirou-se o Sr. miuistt·o com as mosJuas f"t·walitl,dcs 
do cstylo. 

O 81·. prdsillcnte dou para orddm do di1 d~ st:~uiutu 
SCS!iàO ! 

Discns~:1o d,, rcdar.>iio das enHJII•Ias fcilas JiOio SI'• 

nado, á Jlropo;t\•iio rla ''""'"' t!Js Sr<. tlrJIUiutlos, rrill· 
ti v o aos nect's~o~ do; oJli.~iars da armad11 ; 

As Ires lll'oposkü;s da camara dos Srs. dt'JIUladus 
j~i Ucsignadas ; 
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l" ui;cus.\ãJ das sPguint·JS da mesma camara, np 
provanrlo a~ pon~<i•·> concrdidus: 

haYer Jll(•th·os sérios para q<lll a cmigr .. t•5•1110' lu~u ·za s~ 
<lo,goot" du flrnsil? l'óle·so diz··a· que os r ndg•a·1os lhl• 

1' a TJ. E'culastica ll•silit do Sdxus, 
};i~pú da HuiiÍa !Diirt]UI'Z de s .... ta-Cruz; 

ir1Dfi do ~rco- mguozeR n[o scjiio roliz•s no no;;o Jl'';,.? '!' .. <lu< u• fa • 

Z" a U. Cundid• li<·S 1 Per<ira Nunes, v!uva do al· 
!Ú~s ruf,rrmrulo Francisco Ja,ó Nunes ; 

olus c to1:u as cunvt.:çlill~ u.ostr:ju o cuntritfÍO. lhstada 
u111a sim pi'~ colt•:idoracão, e ó quo o gov"rno porLugn«~, 
aprzar drl todos os •sfor\'?! que wrn erupr<·~ndo p•ra im
pedir a emigração, nf~·• o lt'Jll podi•Jo CI•U.'i~·gulr. 3" a lJ Ju,cpha Cruz Silva do An lrade, vi uva do te· 

ncnto-coronel Joaqnim Jt:s~ tle Andrade Vasconccllo!. Se a ernigroção não achasse prot"c~iio üntre nó '• Fe n~o 
encontrasse no Jlrasil nmphs meios rio f,,z,•r lortune, 
soguroR meios de vid~, do c~rto qae tomaria uma outra 
direcção. E !Manto, o f•cto ó que oH., <'Outinú 1 11 nflluh· 
para o Dr•sil i aqui cstll a 1 sL>IbLi~a qud vrova o meu 
dUo, (Lmdo. : 

A' cb~gnda do Sr. miubtro da nrarhha, continuac•To 
da 211 di.cu;são d~ pa·opo&.t• do po1er cxocu\ÍVO, lixando 
11 f.,rça n•val, precc,lenJo a votação do arl. 2', cuja dis· 
cus>àO fl~ou encerrada. 

Levantou-;o a ses~ão ás 2 hora( o tiO minutos da 
tardo. • 11m 18~7 onlrár~o para o Brasil 8,460 porturno

zes; em 1858. 7,180 i em 1850, 7,5ü0; ern 18601 
5,743; e e:n 1861, no primeÍI'o trimoblre, 2,650; ao 
todo, em 4 annos e meio, :11,595. • lírG' HCN~iio, 

.CM 3 UE AGOSTO, 

Prcsidencia do Sr. visconde de Ab~clé. 

Su.~lun10.- Expediente- Rcqu•rimenlo du SI. borão 
de Quaralaim. Dhcursos dos Srs. bJtão de Qur.robim, 
visconde de Albuquerqu•, Danhs o Vasconcellos. 
- Ordem do d1a, - Fiuciiu das forças de mar. 
Discunos dos Srs. llariio dd Muritiba, nrini.•tro da 
marinha, VIsconde do Jequiti11honba e Ferreira Penna. 
A's 11 hora! da manhã, achan•lo-se pres~nles SO Srs. 

se,Jadores, o Sr. presidente abriu a scss[(}, 
Lida a acta da ant· cedente, fui a pprovada. 

EXrEUIENTE, 

O Sn. 1 • SECIIETAIIIO leu um offi :i o do ministerio dos 
ne~rocios do imporia, acompanlran.1o o autographo da 
res1•lucão da a!semblé• g;rallegislaliva, qoe nutorisa o 
governo a conccdt•r aQ cunsellleiro Fausto Augusto do 
.Aguiar um nono do licença com o comp•tentll ordenado 
ua qual ro$oluç.~o Su1 Alagestad• o Imper~·ior consente: 

~'iceu o s"n o do inteimdu, o wandou so commuuicn á 
cama:~ dos Srs. deputados. 

REQUERillENTO, 

Foi snltmettido á discu~s~o o requerimento do Sr. ba
rão de Quarahim, que fi :ira adiado na seEsão anterior 
Jredindo iníormaciles ao governo. ' 

Neste mesmo espaço d" trmpo, isto ~. no-tos quatro 
annos e meio, sabiriio 12,0H portugu•zcs, m'1s em quo 
estado sabirão ell•s? R1cos ou arranj•dus Cal.:ul>-so cm 
4 000:0008 o dinheiro que a emigraçlo lev. amrual
mente.para Portogal i e, segun lo e<•es calculus, que oo 
approximã; da exactidão, póje-so afuutament•l uvanc:•r 
que naquelles quatro annos cl meio, a q .. e alludi, l'ur· 
tugal tirou do Brasil, por meio fio uma 0111igraçfto, a 
quantia eBpan11sa. de 18,000:0008. 

O cerlo é que a provlnciil dQ )linho, que. é 11qorclla qu~ 
DOi fornece mais colono~. está em um gráo do vrúsp•ri. 
dade admir•vel. Quem viaja aquella província, cncon. 
Ira a cada. passo lin·las quintas, magrtifl~a< ras•s do 
campo; e pergunta-se: • De quem sãu? • Pertoncem 
a hr•stlciro1, que é o noma quo Icem ali i GS pottugue· 
zes que vuh~o do Bra>il com Íl•rtuua. A jUella província 
está cortada de esp•cosas estrada~. percorri tas. pur deli
gencias excellonlos; tem numero ;os estabelecimentos de 
credito que vivif!t::to o cornmercio e a industria; tlnal· 
mente, om tolos as su.s povoações se um augtnontado a 
olhos vistos (}S gosos da vida. 1.,to é um f•cto averi~oalo 
e ali estado pela propria imprensa portugueza, dun•le co
Ibi estas lnfurmaç1ies. Ora. Eenhoros, a quem é devid~ 
Ioda essa prosperidade? Sctll duvi<lõ alguma aos capi· 
t"e3 que a emigraçJo imporL~ para Portugal. 

Entretanto, uma emigração que aprtsenta tantas van
tagens p.ua aqu~lle paiz, ainda encontu drtrac10res, 
ai11da ha alh quem aaonse 11Je os portutuezes a quo 
n~u emi~rem para o Drasil! E&le f•cto exi>te, e ellc rrão 
pólo ser explica lo sen§o pelo plaoo a que ha pouco me 
referi de su prcfrrir antes povoar as colonias da costa 
d'Africa. 

O SR BARÃO DE QU ARAill\1: -Sr. presi~ente, ba 
nma prop~ganda em Portog·.t contra a cmigraçao para o 
llrosil, a qu•l data da ~poc~ cm qu" os politicas dsquelle 
paiz entenrh\rão qae era convcni~nte povo1r as coloni:ts 
tia costa a' Afdca; e desde esEo 1cmpo 0 governo portu- O SR, vrscoNDE DE Atnuou&nou~: - 'l'em r.zão, 
~uez niio t~m ces~ad? de lo~ar medidas pnrn im1re1ir, O Sn. DAI\ÃO DE QUARAUIII: -Sr. presidente, tem ·Se 
ou ao menos restnngar a emtgraçiio pnra o llrasil. Deve d~do do certo tempo a fsta pu&e nesta côrte certos factos 
•Jstàr na memoria do todos a portada do mini>lro do que parecem ter uma filiação eslroila com os planos da 
ráno, mar~uez de Loulé, na qual se reco~nmendava aus propa~anda de Portugal: )Joblicão-so frequentemente no 
parochos quo lessem na missa conveuto•l a relac~o da Jotllal do Commercio corresponuencias assignadas por 
mor.lili•~a>lo dos portogue.zes no Dra•il, m< rt.tlidade qu• portogunes, nas quaes se diz que os porluguezcs ~'1o 
llnt•aa 11.1o algum crcs.:amenlo cm consoqueal'ia da in· vendidos no Brasil como escravos; aprovoit11-se um ou 
tensi.lade com quo so desenvolveu nos ultimas annos, outro f.clo isolad~, que mostra qno nem to los os portu
no§ no;sos Jrortos, a cpidu<nia da febre nmarR!Ia. Essas guezcs s!io Mizes no Bruil, q11o uem todos :.qui gosiio 
medidas, porém, não puderão ntcrr.1r a imn~inat•iio dos saudc e toem fartou~, e fa~·SO com isto granclo tthrirJo na 
]JOrtugn<J~os, e não sortirão o cJl',,ito de!l·jado: a emi- imJ•rensa; tem-se mesmo ch<·g~do a ag,.rrH a1gun< indi· 
gra~ão continuou, como era do o-perar. viiuos adoenhdos c percorrer com olles as ruas o praças 

Aemigr,t~iio natua·alrncnte corro para as partrs onde da cidt•de, tiran,Jo s•l lh~ma do móo aspecto qno apre• 
'''~'"''" a.•har P"renL·s o umig •s, tr .• L lho, moi os do yiJ• •en11 o seu estado morbido, }tara se vocirorar contr~ o 
". UIUil l'".r·'f'~Cli\'<1 UI! (1111111111; 0 toda< rs,;a< CO!ldÍ(Õ.\S (I tratallJOUtO que OS portUgUeWS ~xperiment[O no IJca~jJ, 
Ilr<~dl uJLrc'o avo l'"l'll1 0 U'.'~lti IIJ,,., sc:111•JI'ei, puh:m· Ai::<l• h a j<OUcu! l!iila s~ uniU ln f.t(lV Je;t•.':' ua J'l"l''' do 
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commordo, '''' qu•l d..rl!o conta csjcrnnes, a mo foi rele• 
rid•J por v,, rios ne~ocianrr.s quo estivarão presunres. 

cardetcr r.adonal, quan•lo fO julga os brasileiros capazes 
d• vender os porlugucz•s como eFcravo•, e de o~ m•rty• 
risar; tomando provid<ncias cn•rRícas e u•edi•la; ~eri•i · 
vas cu1111a t•ssts estrangeiros (f"lizmcfltH s:IO pouc·o•), 
qUd DSSÍUIUOS calumniãu, O aLU>BIIIIO rl" hospibJJdddB 
de que goztlo entre nóa, r.zcm do Brasil centro 1IH suas 
maquinações, de seus planos >nbvtrslvos do3 no;sos in· 
t·resse~. Taes •ii o, Sr. prc~id,nto, ~s razõ,·s com as quaes 
julguti IJUC d•Vla fun•lamentur o rcquc,im-nto em dis• 
cus,ão. (.4/uila bem , muilo bem.) 

Q•WHI warch 1 á tu~t• .''"·'•o• esoandalos na praça pu
blka, o qu•m prost11 murs vezr.s a •ua ~enna p11ra sim
P''""'"· c o portugu• z Jo,6 Antorno Gonçalves Darbosa, 
Uul!wJU IJ<Ia, segundo me infurmão, foi do mnos prccu· 
dentas em sou pniz, e rruu ha pouco fahlu da ca;a de 
correccáu desta cOrto. 

O Sn. o.1nÃo DE CoTEGJPE : -E' patriota! 
O Srt. DARÃo DE QuAnAJIJII:- Pub industria p~bre 

que este homem exerce conher.e-sc que dispõode poucos 
Jncios do vida; entr•tanto vO se a cada (lllsso o APU nom• 
esumpado nas corr•'s~ondcncias do Jornal do Comrn6r• 
cia, uiiu >ó p•ru.-~ttcir o con•ul de seu paiz, p~ssoa 
aliás ostimavel c digna de todo raspei to e consid~raçAo 
(Apoiados), mas igullmenld (laft insullu o~ brasileiros 
á quem attri11uo a selvajaria de matyri~ .• r os portu
guuses, de tornai-os esqueletos, e Je ven~cl-vs comu os
cravos. 

O SR VISCONDE DI': ALBUQUERQUE:- Sr. pre
si lent•. a p~tau.Jo moiro os !entiu1en1os do nuble sen.dor 
que f z estH r• qoerimrnt•J, po1qu" B>m duvida chamou 4 

att~nção, não 1ó da r.asa, mas ~lé dv governo e do p~iz 
iuleiro para uoo objectú I(Ua me r. cc tod4 a cunsidcra
ç~o; mal como eot. discus.,ão tem log r em presença 
dos nobres minbtro•, que toem ass-.nto na casa, o nobre 
senador ha de pcrmillir quo bU v o&• co1 trd o seu reque
r\menlo. 

Sr. presil~nta, n!o do~f.ln que haja um t.l ou qual 
delei~o a rerpeito d •. s vcrdadriros hncress• s du p~iz: 
ha tantas r.ousas qua nos cercão e pr•ucr.uplt?, o i!OVerno 
mesmo telll t.mtos emb·,r,ços com que luL1, as auto11darJes 
estão de t;l maneira e tacadas, o erro já vem de tão J~ngo, 
quo não se póJe verdaddr.mente f,zcr uma censurA ao 
g~verno p1r esse delelxo ; mas ae os nobres mimstr~s. 
que tefm asfr.nto na rasa, ouvirem o que se diss-.r sob• e 
est• mat-ria. que aliá~ é muito gr•ve, isto ~s di>pcnsará 
talvez de muu.s inlormaçOos, do muilu trab.Iho, 

Este individuo não teria por certo ess~ ou•a lia, nem 
poderia occorrer al despezas, não pequenas, que exigem 
t•rs publlcacoes, se não tivesse pessoas poderosas que o 
e1citassem. ( Apoiado•)· 

O Sn. n.\nlo DE CoTEGJPE : - Apoiado;· até tem 
so~iedades parJ soltarem os que estão presos na casa do 
c~• recçao. 

O Sa. n.\n.to DE Qu!RAJJJM:- Esto facto, Sr. pro
sidun to, e os outros quo deixo refori•los, me fazem crer 
que •· propaganda de Portuqaltem nesta cOrte uma mão 
occulta, a qual dispõe daquelle Barbosa e do outros 
ag•ntcs como olle p~ra irllrigrar•m-nos com os emigrados, 
logrando assim os seus lius que sllu d~ malquistarem•Dos 
cow a emigra~ão portug11ezu, e de f.zer com t{Ue alia cá 
rlit·l venh•. 

Ha no paiz um di!>Pjo geral de cdouisação, até já se 
tem dito na casa q·oe é necessario feohar os olhos a 
al~uns pequonos inconvenitntes, contHJto que l•nh••mr•s 
cuiunos; eu tamb•m sou desta opini:Io, ~ di" o rua1s: a 
melhor roloni,aç~o qua p6do vir ao Bra~il é a d<•S por-
tuguezes. (Apoiado•)· Mas, FO C•'nvém a Portugal esta 
cotonisac:to, é qu•atãu que nlh pllsso resolver, purqu~ 
na ver•i,dJ Portug•ltem ricas poesesbllds t~o ricas como 
o llr•sil, senbous; as suas possesOes da Aftic•, quer 
oriontat, quer .occldenlal, são t.iio ríots como o llruit; 
e V. Ex. 1 era.iUa·nJe aqui uma pequtna diwr~oocla. 

E' nscessario, Sr. president~. que nllo se percl do 
vista, quo essas intri,as não se limiriLo unicamente ao 
llra•il fl a Portugal, alias viio fazer lambem éco na Al
lewanba, po··qud os inimigos da prosperidade do Brasil 
niio se dcscuidtlo de d.-sanredita-Ju em todos os paizes 
dordd nos vem emigração, e, naturalmenre, hão do re• 
meuer para alll ns suas (lublkaclles. Ora, os governos 
daqudlos paizes já est~u índi$postos contra nós, por ca
lomnias e pan·anhas semelhantes; se grassar, pois, mais 
esta intriga, se se formar uma opinião, ainda que falsa, 
do que os portuguozas s«o maltratados no Brasil, será 
mais um argumeuto que terão aquelles governos para 
m~nifdstar a sua má vontade contra nós e arredarem a 
Oilllgraçiio do Brasil. Já se v~, portanto, que os cfldtos 
do propaganda de Portugal 6iiO mais extensos do%que 
parece ; eJ!cs aUoctão os nossos Jn:eresseA, nlo só quanto 
á emigração portugueza, mas qu~ntu á cmig,ção dos 
outros paizas, 

Q~e a propaganda do l'ortugal queira evitar que os 
portuguezcs emigrem pua o Brasil ; que o governo por· 
tuguez tome de o tro de sou pai~ e de sua j urisdicçiio as 
providencias que para isso julgar convenientes, acho que 
11stii no seu dirdilo, (.ApoiadoB); mas, quo es11 propa
gauda manda para o llrusíl os seus Pgentes pua intri
g•rom-nos com a cmi~Jaç:lo, para despertarem rivalidades 
que eslão esquecidas; e finblmento, insultarem-nos, ó 
o gue d inrolerartll, (Apoiados,) 

E' p~r essas cousas, Sr. presidente, que eu liz o pro
~enlc requerimento; é para pe·Hr ao governo quo tome 
debaixo do suas vistas e.tus factos; ó J arl pedir-lho que 
JJàu só proteja os Íliterosscs brasileiros, rebrivamento á 
<UJi0,.JI·:\,•1 Ulaf Jllr;t •1uo;vinsuo a ulr~usa qne o ldla au 

E' de minha resldencla na Afrioa oriental e occiden-
111 que eu lir.J o corollario de minisuos que !aze111 a· 
peste de um poiz. EstiVd naquellas coh·nlas r o mo PjU• 
dante de ordrns de um general, contra quem não tenho 
medo de que se levante a:cusacão alguma; u.as fiquei 
Inteiramente convencido de que a peste desees paizes orão 
os ca pitile~·goneraes : tcr4o os porlugn, ze1 emendado a 
mãq~ E1sa ouri sacra (ames essa fume ll•f•me de di· 
nhoiro, Sr. presidenlP, que arrastra tanta gente, fuz com 
que a maior parle dos portugueses repulwem •qudlas 
colonias sómente como fontes de riqaen; uslm p;nuva 
o rroverno da motropole, e lambem seus agente> fazillo 
tudo qu.nto em si cabia para voltarem com a bolsa b m 
rechelada. Agor~ não sei se lsro era privativo dos pgr~ 
tuguezes, porque tambom estive em colonlas inglrz.s, 
bollandezas e francezas, estive em contacto com muitos 
estran~oiros, e devo dizer que do que vi tirul a co:tso
qudncia de que a magistratura mais bonesta era a por
tu~ueza; a regra da justiça dos magiotrados dos outros 
paizes era: • QuaJJ.io vim para aqui, não foi plra sahir 
pobre. , Entretanto que nas colonias portuguezas obser·' 
wi que mni:os magtstrados prolossavfio a doutrina da 
pobrozs, com tanto que fossem homens de bem, vonci:lo 
ordeuados mui renues, soJTdiio as mail res privacOt•s, e, 
apczar dJBso, consorvav~o uma intPgridade quu nfiJ vi 
nbs oums colonias. Mas a peste existia, Sr. prcHdnnre, 
o eis-aqui a mzüu por quo perguntei ha pouco: • Tcriio 

li 
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os portuguczr.s rmr·ml.ulo a mão? • Creio, porém. que 
aind~ cxi,tdm vctitigios da anti~1 nr•h•cza «•• Portugal. 

2,1100 loguns? Emfl,n foz ·~O lhos a v.lnt.•l e"'rJ'e.i s,•n
tif'IÍtj ns consoqut nelas; muiLr.~s iut .. n·s~rs hão tl1 ser 
fiTl',ÍildiCalJOF:, O então í1. nuss.! aduJissào, OS nos~osjUiZf.'S 
ser;io pr•ju~icados. 

Ora, so eu hoj; )ICrkllCO<SO IÍ nacno portugn••·•, o que 
pQJia muito bem ac1 ntcr.or, corno ncouro :eu a moi to 
brasildro, faria todos os e>fvrco~ p-ra que a l'migr•!;iiv 
daquoilo paiz nlio viesse para o llr:ISII; qu•rod' q~o as 
colonins portuguezas, tiio colonias corno fui cutr'ora o 
Drasil, se torna asem no mosmo ~J, prusp• r .• s .. cm t•·nto, 
se emancipassem mesmo, i•orquc, 'lllaot•J ao l··rrilorio, 
quanto aos meios do riqu•za, "até quantu á salubri•ladc, 
aquellas colonbs não sã.J inf r~ ores ao llrasil; ou que
ria antes que os portu~uczcs f·JS•OID povou ns proprias 
terras do que as alhdas : creio que h to ó muit·• natural. 
(Apoiados.) 

Sonh,res, h., algu~s homens que -.poculão com a 
simplas rivalidudo do srng patri :ros; isto tambom ha 
ontNnós; qurrem dos•cro•lítar, "p 1ra e;te lim ~ervern se 
dess1S o outras cous .s; ma• quando cu vejo um homrm 
cndt r os jornaes de •ruanta da,compostnr.l b;, contra 

'sou C•:onsul,sabe V. Ex o que cu digo? ·L~ se •venh:io, 
não quízaào que snas heranças doixassow do ser jol~:ad .s 
pelo.q nossos juizes? • 

E' vord•de qu~ cm um paiz civili•ado quo SR próza 
do rcspcítu a proprieJade o os:ostumes, isso não .t 
muíl·> airoso; m.1s somos nó-l IJIIO havomos de tomar n• 
•I ore•? porque a parte qu•ixusa não 50 dirige ao governo) r 
So PSSil homem ••n.Ja f,zoo o illSUIIOs, por ruo o illSUl· 
tado r•ão se dirige 110 gwrrn••? Já flZdrã o isto? fac4o·o 
se o governo r,ão lh•Js der provi10cnto, se não quizer 
atteoJê los, tr gàG então suas r~presanla.iles o;1de de 
direi to ftlr. 

Um distiucro diplomata portuguez, que e> teve ne;h 
côrte e qu~ t.onrava-me com D sua andz•de, ·ruanolo li· 
nha suas prelençõo,inhas, suaR·qu .. Hõesinbas, procura
Ya·m'l com f•míliari tade para tr&tarmos de resolve-las 
e eu dizia· lho com toda a lra11qur·za: • E11 cuidava q11e 
vocô vinha da parte da sua rainha para f;LZer uma q•J•ixa 
contra o g•JVerno do imperador, o vocô vem com estas 
falilid~des. • Porgunbva-l!;o elle: • Qual é a quoixa? • 
E till respondia: • E' r1ae d~spovoamos o soo torrito
rio. • Com eJTdto, sentJOres, pelo g·ito que as cousas 
levão, se Portugal não toma outro caminho, lic1 sem 
gente. n,conheço que exist·.m ain•la da pnrto rlaquolle 
governo pre~onceitos antigos,.mas suas vi• tas !ii 1 all•n· 
diveis; parece que Portugal g•nhari• mais cm que seu< 
snbditos f~ssem povoar a• suas colonias d·L Afriea do qua 
cm vfrem rara o Dr.sil. 

Nós mesmos os hasil. iros, Sr. prcsident~, rrn~ tewos 
tiilo occasião tle estar em cout.•cta com t•ssos colonos, 
t•mos muit<LS queixas o espccialment~ do nosso govet no, 
Quem está !aliando é um homem q.ue toar tiuv, nllu ser 
•o certo a cont•, mas nada menos d• SOO colonos; lw. 
muitGs annos tonho estado·om contacto com ellcs e sof
fri lo quanta cou<a se póole solfrer em compensação d(} 
des•'jO d" chamilr colonos utcis e líVIIJS para o meu paiz, 
mae sempre dizendo quo C•S melhores >iio os portugue· 
z~s : silo os arais mabiaJos. os m.is hruto.1, mas silo 
tamb~ar nqu.,fhs que tcem m~is syarputhias comnosco o 
que mais 110s entendem; temos a mosma Jingua, a IIJCS• 
ma retigiã<•, os rr.osmos hal>itvs c costàows; portanto, o} 

a gente ljUe ha do ter a prefurencia, embora soJTram"s G 
que passo a ex pôr, 

Esses colonoP., apenas ch•Aão aqui, achão rdacúes o 
protectores, pt.rquo, como ó S>bido, os portuguczes teom 
até urna so~iedade que inqui o nos cnrlorius quacs são 
os casamerJios ricos ; faz<•m IGia a diligencia por haver di· 
nheiro, ospeculão em quan1a c' usa ha, trtvoJvem-se em· 
corJtrabandus de todo o genero, c para tudo isso clles 
tern sua aduJinistraç;io, As!lm, quando um homem roce· 
bc um desses colono•, appareee logo um parente, que 
nenhum paront~sco lem, um ou mais curiosos que vrrn 
dar-lh~ consollws e ensinar-como ha dQ ganh:.r casaca: 
pare. isso a n·c·.ila é simpl"s, ó provocnr o proprictario 
a arrurnar·lhc cum um páo ou com um chicGte, 
(Risadas,) 

E', porórn, certo qne o gQverno po• tugucz não pó lo 
forçar seus conr.iJad~os a não procurar•m rnelhor destino, 
n~o pó lo destruir a grande cooveni.·n,~ia que tRem os por
tugnczes em vit·em para o llr.tsll. Muilos deii•S stlo t§o 
brasileiros como nós, j:lp la natur.lis ção, jl p··rquo 
se ach:to no Drasil ha muitos ao nos, e nó; quem somos? 
filhos dos portugu•zo~; ell•s e,t!o eotrdnçartos em to,las 
as nossas familias; qo•si que nib f..1.owo; dJ&Iinccão 
entre portogu~zes e brasileiros, nl oo<sa viJa privzda, 
em nosFas relações de família; nos•a hogua, no>sn reli
gião, nossos costumes e alá nossa dyoaslia, mdu tem 
muita relação com os pot tuguczes: como, pois, h a de 
querer o governo de Portugal que s•us suiJ.titos l•rocn
rem terras iohospitas e looginqu•s de prelerencia á uma 
torra oodo elles teom seus p>rcntes e tantas sympathi.s? 
Como ó Jl3S· ivel que os portuguezes, es1ando a vér todos 
Ol dias seus patrícios, que erilo pobres e mendigos, volta
rem a Portugal ricos ou abas lados, o irem gen•ros•monte 
repartir com seus parentes aquillo que ganhár~o no Dra· 
sil, prefirito emigrar para a• colonias da Africa? I 

Portanto, a questão tem Juas faces por ~nde pdtle ser 
encarada: é do gr~nde int·•resso para Purtugal faz••r po
voar o prosperar ruas colouias; mas não ó mr.nos inte · 
rcssante para seus concid •d:ios, e por consrguinte tatn· 
bo:n para aqa~lle pair, emigrarem para o Brasil, do on
de muitos vultão ricos ou abastados. 

O Sn. DAn.io DE CorEGIPE: -0 primeiro que tomei, 
achou Iugo um ronselheiro que carrcgon com elle. 

.Mas, no meio do tu.1o isso, su~citão-se de tompo9 a 
tempos as antigas rivJiidados, V. Ex. ha de lembrar so 
da que, quando se tra•ou aqui da inle rpretacito do art 
6 • da constiluic•lo, Jev.tntiiU·~n uma nl~a·arra da ~arto 
dos c;trangeiros para que suas ber~•n,as fo· saar reme Ui· 
das a seus c•msuloR, o cu dis'n nosta ca•a , • O tempo 
l1.a ~e ntosrrar onde h1 mais sPguranc 1. • Pois, Sr. pro 
st~onte, a proprieJado desses f&trangoircs, sondo julg •
Ja o dit:idida no paiz onde ellos a toem, no paiz oudo 
cllos te em roJ.,çcres, estará monos segura do qu 1 sondo 
(Onfiadn aos consulns o sujdtl aos ac<sc's do um pt'O· 
cesso no outro mundo, quero dizer, uu diHmcia do qnnsi 

0 Sa, VISCONDE flE A LDUQUEJtQUE: -Essa Ó a pratica; 
ó preciso multo sangue frio, omita prudench para sup· 
por:ar essa gonre ignoranta, mas gente neccssari~ 110 

nosso paiz, gente que não tem tet·mo do cowpar~cão 
com o negro e6cravo. 

Vou dizer a V. Ex. o que me Montecou ha!pouco tem
po. S:•b11ndo eu que llnhão chegado colonos portu~u••· 
zes, o occupando-rne toda a minha vida em trabulbar 
IÓ isto de l>trnnc~; graças 11 Deus, nilo sou Ilibo do 
v;~dios, o nunca fui ot:ioso), mandei tomar uns quatro 
colonos .... Oh I nos soua conJrntos querem cama com 
onxerglio e travesseiro, ccmi•Ja muito boa, etc, i dei-lhes 
tudo Isso o um traba:bo muito suave; criio, portanto, 
muito bom tratados. ·ruas, em nm bom dia, dbião-mo: 
" Jlit a promessa d" nilo trabalhar bo.it•.- Il>lá bPm. f,,z 
a promessa, nilo trabalho, i uo dia s<•guinte1 dízi;lo·mO: 

I; 
~ 
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o 'l'onllO nm p· NO IC nqui parlO, dá·IDO licença que vá vi si• 
t•·lo~- V li ü,it•r o seu parco tu •; cm culro dia •ier:lo 
algu:nas pessoa~ ter con1igo, c disscr:lo•ruc: • E>les hu· 
mens f,,riJo·mo rc·~mmondados, quero p;1gar lhos a p•s· 
:w)ol'nm.-Poís n!io, qn:tndo quíurem, n11o quoro c~cra
vr·s•; o, finalmcnl•', Sr. J.rosi•1Cnt>, tnmbccn cm um helio 
dia, os toes colonos{tlmárão·8C, o fosso cu apanha-lo> com 
um trapo <roentc I JR1sadas ) 

.Não ~cise nqnt llolll o n• bre prcsi lon:c da A<sociação 
Contr .. J de Coloni·ncão; diri~i mo á r·~'" soded••le; tliri · 
gí·m• á policín d" mínlm lerr•; sabo V. Ex o que disse
mo o chde do polici.? • h to não é cowígo, é corn o 
juiz de p .z. , Sonh<.res, bem soi quo é no juizo de paz 
Onda co111eção , s.-1:1s que~ tfi ·R du contrAlvs, wns u juiz da 
rmz é quem h a de agnmr laes homrn< ou ó a volicia? 
A policia tem alt•s nUríbui\il~s. n~o ó >Ó para elcíçlli'S 
que o lia serve. Respeito m~ilo a policia, ó uma entidad" 
n<!C•·ssaria, mas o• chd s do polida nrvor~o se cm dele· 
ga~os do l·r~·s<tlunlo da r,JJção p>ra f,tcr eleições .... 

qac aqui vicr1m, ioLro os e!lrang1liros em gcr.J, diz 
quo puuco lhe importa, qno i lo ó negocio do juiz de pai! 

S••nhorrs, qt~<n·lo não cumprem suas obrigoçlles as 
pessoas <JUO conlraJ:i•l colonos, le•m estes seu consul 
a <JDHm •e lfUrJíxarrm, até porque nos contr•los vem 
que se 'JII•ixarilõ a rfsa ;u• nulorid,dc; é islo muito 
natur .. J, muito justo; mas é tawbom natural e justo 
quo aqu·,Jios, CJUC conlr•lilo essa gonlo, encontrem nas 
nutorid•<lu.< do paiz a ner.Pssarín g11ranlia desse con• 
trato. Q1111 o~ colonos não podem levar com um pão, 
cooeord"• n:io acho bom que so lhes dê com um páo; 
mas, qu .. ndo >nh1rem d, seus deveres para com seus 
patrlies, ó preci<o leva-lo.< á c:"Ma ; ó preciso que a po
lida, a quem se acln en-.arr~gnda a vigilancia da nossa 
sociedado, agarre 1s•c.• colonos. E', portanto, sobre Isto 
que chamo a atrenção do governo; peco-lbe qae tenha 
a bond••le de recordar :i policia q110 dê lodo o auxilio 
ús pessoa< que contratão colonos o que tão desatten• 
diu•s por ellci. 

O Sn. D. AI.INOEL:- Com oxccpc~o da c:t·d1ef• rlc 
p1 lic1a, 

E' ver.!ade qu~ no estrangeiro I cm havido queixas re
lativamento ao nwlo com 1 tr•t 1 mos os colonos; n~ó é >ó 
cm Porlug,.J, ta•nbem na Prussín t•m havido essas deli
berações qne conh ·c-mo&; m;.s, scubores, isso provém 
de que o gQverno c nUa em ag•Jnlcl qne não merecem 
~onfl•nca; cm "g~nlcs '}UB, b"m longe de serem promo• 
tore.~ doi interesses do paiz, são p ·lo contrario seus ini· 
migos, •ão aqu•il•>s que nos ho&tilís~o maii. Não posso 
negar que new to•.los os homcnl trem lanla delicadeza, 
t~nl~ e~J•irito de justiça que nllo t'nbllo &basado nossea 
contratos ~o colonos; não duvi~o qne um ou outro possa 
ter f<ito alguma cousa n1enos conv•niento rehtivame.nto 
aos colono•; mas felizmente isso é apenas nma c:te•pçiio 
1• em to lo o caso o.• colonos, qu•r sejã•> p•·riUgoezes, quer 
allemães, q11cr italianos, trem p1•r si, nlo só as aa1ori· 
da·les brasildr.IS con.o ~s rfspectivos eon&ules, que s4o 
seus protectores n&los. 

O Sn. n•co!'IDE DE ALnuour.nQUE:- Qu•ndo o pre
sitlente de um 1ribanal é ch.·fe de um p>rtídu politico, 
a m•gislrntura ú p·1litica, e os chcf•s dd pohcb1 que 
taiiJb~m são ma0islr~dcs, bão d9 seguir o seu chefe; 

O Sn. D. M.1N llL:- O ex chefe de yolícla da côrte 
n:to s nhor. 

O SQ. vtscr.Nnll DE ALDUQUEROUE: - Não puxa por 
mim . , Dedaro qna ha nlguma r.ouaa m•is a' la do que 
a mnsi·tr•tura 111ilu Ulflamos neste negocio ... 

O Sn. D. AIAN<•IlL:- ConcorJo com V. Ex., já sei .. 
O Sa. ll'C'~NDE DE ALDUQUEIIQUE :. -Já concorda 1 
0 Sn. D ~LI:'IoEL: • Já, 

O Sn VJscolmE nr. ALDuouEnOUE: - Ainda bem ... 
Sr. pr .. si,Jeutn, o '""u paiz. quo aliás rne dá muitas 

e,peranrr.~, , m que C>lluo se ael1a? Quaes sáo os •cus 
p;wi1!1s? Po;s quando os juizo>s constituem um parlíJo 
JlOiíliu~ e le1•rn eoncu rhcfu o presidente de um tribunal, 
havorá algum parli,Jo que eo lhes possa oppor? Oh! 
meu Dõus, istll é umJ pl'ovoc~çilo á U1·) nvoluçilv I Os 
juízes, que deci.1om O• noss• pror·ried·de, da nossa 
l•onra , da nossa •id:1, da nossa seguranç.a .. estes 
l10m<ms mc1!1d •s a politlcos ... quem péde c~m elles? 
quem Fólo com esse parti.Jo chama•/o C••nscrvador 
senão o bacnn:.arlo? .Não sou provocador de revalu· 
çúoo, qu~ro a ord"m, quero a paz, quero o direito 
de petic~o. quoro o respeito ds 11utotidades; mas noto 
que a propriedoàe, a h •nra e s••gurenca do cidadão f!lilo 
commcltidas a um p>rti lo politico, a uma oli~archia I 

O Sn. D. NANOEL:- Apoiatlo; é uma verdade. 

A' vista de todas as rrzões que tenho exposto, Sr. pra
sidenle, cnt·ndo que não devo votar pelo requerimento, 
Louvo muito as intcncões do seu nobre &utor, agradeco· 
lho mc,mo ter trazido para a discusoão um objecto d11 
unto interesso; mas pcrmi1la·me que não vote pelo re-
querimento. En•.endo que bast• esta diseusdo havida 
n'l prPsenca dos nobres ministros, que slo membros do 
senado, para que o g~v•rno proceda como fOr de direito 
e mais vantojoso par~ o paiz, 

O SR. DANTAS :-Sr. presindenta, eu re1peito muito 
as opiniões dn nobre senador pelo fiio-Graode .dó Sul, e 
autor do reque•imcn1o que se discute, mas confesso que 
nlo posso vo1ar pelo requerimeulo, porque entendo que 
elle pó~e produzir um resultado desconvenlente, o mes· 
mo porque aclta que ~g razOes apresentadas pelo nobre 
s~n~dor, niio podem juilill~ar o podido no meamo reqae• 
r1mcnto, O Sn, VI'CJNDE DE ALBUQUERQUE: -Senhores, isso 

tl nma verdadeira olil;;rchia .. , 

O Sn, D. MANlEL: -Muito bem! 
O Sn. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: - A policia nllo 

dá garantias, os ,.hcf;s do polir.ia não fazem o seu 
dever; esses colonos, que contratamos na melhor boa 
fó o com a maior generosidade, não cumprem seus con· 
tratos, e a autoridade n~o vem em favor da parle que 
dispcn~fU seu dinheiro; esses colonos andão por ahi 
impunem~nte. Ao nobre 3° socrctuio p•reí:e·me quo 
nconleccu o mesmo q,1c a mim, fugirão-lhe uns poucos 
<lo colonos, mas diHHcrlio·lbc qoo urn dcllos foi ngar· 
1ado; ó isto um milagre I Ellcs nndão por toda a parte 
o a policia, quo a~yo zelar mui lo sc·bru os portuguczos 

O nobre senador disse que nestes quatro annos e meio 
enlrárll'o para o BrasiiSO,OOO portugaeaes, dosquaes reli• 
rárão-so~neste mesmo prazo 12,000, levando comslgo ca• 
pitaes na importancis de 12,000:0008 ; disse mais, qae 
gracas a esses Lapitaes, a provincia do /ohnbo tem pros• 
perado tanto, que hoje está cortada de espacosas estradas 
o percorridas por diligencias excellentes, tem moguificas 
ct.acaras o numerosos estabelecimentos de credito, ele. ; 
se i~lo pois, tl assim, nilo posso comprebender quul o 
mollvo porque o governo pottuguez, de1conhecendo os sons 
interesses, !"vanta uma propaganda contra a emigração 
p~ra o Brasil ; se essa propaganda exhto, onlilo é porque 
o gaverno portagoez acha ama convoniencia SUJJCrior, a 
•1uo o nobre senudor ncahl do ~xpOr, o dirigir a emigr~çfio 



J>•r• algum polltO d•s sua! pos•es!ll•• ; o er.t:io 11iio 
temos de quem no, queixar. !lOrquo cllose adra no se a di
r•ilo. Se ti uma verolade, ctomu nó. to<lus s .• bemns, qae os 
purmgu· r.os s,hem do llraRil com gr·n~es copitacs, n·lo de· 
wmo•rcr.eiar,hprupag.ntl., du g .. vern<:portuguc7, pnrque 
u; 0 hado s,r este, mus sirn o' emigrarotes, os juizos 
1:omp•tent·•s dos seuR iutercsses; c calomnilis emiUirlas 
lKlr 'Barho~a pelo Jon1ol tlo Commercio" nas praças 
publicas, qu~ndo diz que os colnnos portugu~ztls. 'ão vou· 
didus corno e;rravus, niio no1 pod•m ptrJDdl!'nr, nem 
aq~i nem em !'urtugul •. porq.ue .o acolhimento ~uo tllcs 
acltiio ntJ Braetl, e motto prtnctpalmentu no Rt• de Ja
lll'iro tl.smertle esss"s bOIJtu~. 

Sn~l10rcs, c c•rt•• que P<-rlugul ganlm muito r.cm"a 
trr.igrat·ão do seus sub~uos para o Drazif, •~•im com~ 
11ól tamuem ganh•n1os moiro; porque s~o b·rn• traba
lhadores e é a col~niso~r,o mais barata, E' innegavel quo 
um coluna portogu• z npenas dMen,b.lrca cm nosso porlo 
J•óle g•,nbar no mo>mo dia 38 a 48 na esrrarta de ferro 
,, em outras ~bras ; ó innegavcl que grande numero 
desses cCJlonos tfcm feito fortuna no Drazil. J~u nilo 
duvido que possa haver em l'ortugal quCJm qooira """ 
tos que essa eu,igraçl!o 10 diriJa para a costa d'Africa, 
ou que a tahida desses braços inlluiio no cresci mo::!" 
dus 8,1arios; nisto, por~rn. 11enhuwu oiT"n1a nos f11zem 
quan1to procuJão rtsolver uma qucstAo como ftlr de 
maior in tereiS• para cllt s. 

A~ora, perguntn t·u, que mal nos podem fazP.r essas 
injurias o calumnias desse portogucz cl1nmarlo llaJIJo•a, 
ou d• <{u•lquer omro, em uma cidad~ em quo, se~ondo 
me parcc.,, a quHia parta do~ l1abitanrcs silo portogu~
zcs que vi•em na abundanrt.? ~ons nullleros~s p•tu• 
cios não •ão tc~remunhas da falstdado dessa~ acr.usa
çõ•s? Cen;monle quo tiím. 

Entrtta~to, senhores, se npprovarmos este requeti
montn, soo governo imperial tomar alguma mod1tl• oner
Eic< e deci•iva conlr• esfc subdito pouoguez, pergu11to 
eu es1a medida não nos podeni prrjucticar? N;lu dará 
lrgar a que eru Porrogal, o talvez que cm c.utros ~aizes 
se dig~: , VôJu, no ürazil um porluguez 'J•iio póde le
vantar a voz em favor dos seus compalriotas! • 

Sr. president•, 1 u a.cho que uma das oan•as mais ne 
cessarias para a colontsacão é a protecç!o a todos os ns
trnngeiros qao vierem a nosso paiz, e. aló sou do opi 
ni5o que, á cxcopçfto dos colonos portuguuos que, 
quando cb•gão aqui, encontrão mortos protectores, 
encontr~o seus p•tricíos que os diri~em e que os 
a~~z ,Jhilo, e rntrão em um paiz onde tncontrão a 
me: ma rcligiàn e o mesmo idioma, doviamos ter para 
os subditos das outras noções um juiz privativo quo 
Julgos>e suas pequenas q~rcstõcs, rtlativas a seus aalarios 
c 3 seus eng,1jamentos, V, lix. s.bo que nos paizes que 
ddlllrüo da ser colonias, e muito princlpalmenJe 11a 
classe pouco illastrada, ha uma espeeie de ciume e111re os 
nocionaes o os estrangeiros; o povo menos OBclarecido 
nutre o preeonceilo de que o estrangeiro vem a nosso paiz 
peiorar a nossa sorlc c conduzir para o !OD, capitacs que 
podião ficar em o no1so ; não ao leva em linha de coJIIa 
o trobalho e a prcducçilo quo clles c! deixárllo; mns, o 
quo seria de nó~, a !lenta a falta de br1ços, se nus f-1· 
tassem hr.je o~ portuguozes? Lancemos as vistos J>Or 
essas runs, para essu obras qno se edlllcllo, para esse 
grande movi monto de trabalho, nós n!o veremos sondo 
emaVtJ• ou portuguez~s. 

Fui outro dia Vbitnr CRB1 grande obrn da nossa os
traot~ de ferro, e uma !riste con~ideraçi!o assallou o meu 
esp:rito, a repugnat.cía dos brasil~iros para, o !Jnbalno. 
Eu vi pottuguezes, bospar1hoes e irallanos, nno vi ttm 

bra&ilciro, vi escravos e c•rranglllros, Contir11io, pnlR. 
Sr. 1~rc.lldento a uizor que ó ncccssnri~ mui la proltlrção 
o muita totlerancia p.na os estrangeiros quo n•io !JIIIiO 
o nmso idioma e d'scorJI1eeem n nossa le~i,larrro. 

N,,s [raizes civilí!ndos, quando nm cwangeiro com
meu~ uwa f,lta, quan1o co~~tmc!lc nm t!~ss•• po~uenos 
1ri1nos ciJamados contr:Jven(Õ"S, wro é punido, ó aeouns 
adv"tlido, porque •ur•pae-fo que ,fá.so ignoranC/a do 
direi!•• nessas probibi16os, filhas d~ circnmstancias 
peculiares do paiz; mas •ntre nói sup1 õo·so eru ta os 
easos que o e•tr.ng·lro niio faz caso do llr•sil, que 
de~pr• z •·o, q11e nos qurr ridiculísar. 

No IJu•il, <illnsí Iodas as autorida•I•R prcnt!em; eu de
sejaria que quando o omangtlro fos!e pr.Bo, fosso clle 
c• n luzido á autoridade poliria I mrtis esclarocitla ~~ pnir. 
par• julgar da ju•tiça da pri•llo. Prend•-sc um e•tran
geiro, elle vai a um del•g~•lo, sub~elegado ou ln •pect11r 
de quartciráo ordinoriameuto pouco esclarecido, sem 
nenhuma ind~pondenr.ia, e eSPa nutori·l•de entenda que 
deve mctter na pri>iío esse eslrangeíro. porqn" essa 
auto id.tde nem Femprc ú babihta~a P:•ra julgar a gr.tvi· 
dado do caso c dar ao• motivos d' prisiio o devido d•,S• 
cO•·to. Pul'tanto, T"pilo, eu do>Pjaria qud-~Ó do.>igna>Ró 
uma autoríd•do poli"ial que expmsamcnre se occutrafsO 
de •oiVtJ estas questões; fosse, por txemjJIO, o chdo de 
poli.:ia 

rifa um apalle,) 
Não fallo dos gran las r.rímes; cn não quero quo haja 

um tr•bunnl pliV,tivo par< ootran~eiros: f.Jru doosas 
quesrlicoinhas do contratos ~u outras scmeltt•nles. 

O Sn DtAS VlRIRA:- Seria preciso uma legislação 
esp• cial. , 

O Sn. DANTAS: - NJo digo que o governo ewl auto
ris d,J para í~so, digo que é nssun(pto a rcspeit·l do qual 
duwmos providencí .. r. 

E:nt•n~~ p· rtanto, Sr. P' esident~, que não é neceRsar i o 
que façaDJosr o governo recommendaçào algu~•a ácerca do 
portugu.z Datb•Jsa; as c&lumnias dos;e individuo n~o 
nr.s po1Jrm prrjuJíca: ; os proprioe pollogue1es não acr?· 
dil' o ncllas; e111retanto que, se approvarmos o requen· 
me·•to, poder-se-ha dizer em Portugal, poder se-ha 
dizer na Europa: • No Brusil ninauom póda d•fender 
oB estrangeiros ; pusou no sPnRdo um requerimento 
recommendando ao governo medidas energicas e drcisi
vas contra um pr·rluguez que levantou soa voz em favor 
de seus patricios. • 

I!,' o que tinha a dizer a Jespeilo desta. materia, 
Sr, president~. 

O SR VASCONCELLOS: -Não me parace q11e haj~ 
ln•:onvenionrc rm :~pprovar-se o requerimento oJTerocido 
pelo nob1c senador pela provincia do Rio Grande do 
Sol. As razü~s. que ac~bo de ouvir, nao toe dPmovom do 
prop silo em que estou de d;r o IIIPD voto em f•vor ~o 
dito requ•rimcnto. O que se prtttn~o por elle? Pedtr 
informa~úss ao gov.rno a ro•peito das providenciu qne 
ponontura tenha dad·• ácorea do procedimento, especial• 
mo~tc d~ um porlugucz, que tom Jlrl•palado pela im
prensa o promovido mosmo agitação cm algnns Jogares 
da d lude cor. Ira a omi~ração dos portuguczes para o 
Brasil, declarando rruo os colonos aqui tão vendidos 
como es~ravos. 

O Sn. CANotno llonats: - Apoindo; esta ó que ó a 
quest~o. 

O Sn. VAscoNCEtr.os: -Orn,Y. Ex. convirá quo, anto 
ama caluornia 1üo arroz como estu, ó irnpo;sivol '{IIO ns 
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SES~:ÍO E~l :J llli AGOSTO lll\ !Sf.l 

c::mmg o o ~ovarno tio p~iz fi rnom innctivcs: e não 'que S. Ex. fllZ; paroce.mc que ~ CÍI3d3 lei do 11 d6 

1,r0 vocrucm Pqnollas uma discu;sdo, e o,te wio prOVI· outubro de 183i tem providenciado de um~ maneira 
dcncJO Jl'l'a que nãoe,lnliouom a •cprodnzir-so, ~em rc· complct• o CJI~o·de quo S, Ex .. frlZ menção. (Apoiudos.) 
paro e stHI' p•·ovidencias, f•<:los !fio [m>JUdir.ioc; á ellli· Sr. we•i tente, .un? as minh•s vo~es As dG 11r.nr~du 
~rac:io no lllrl'iturb da iwperio. (Apoi"d"s.) ecoador pda proV!n~lll do ltl~·Grlin~o do Sol; (:H lendo 

O nobm iCIH1:1or pola provincii das At,góas, que que, se ontre os emt~ranles pmlul!'uezes Vfm algllfd cuj~ 
vem do impugnar o lt'querimenlo, disso: • O Jlm qu~ or.quisitil~ p~ra o paiz não é vantajoga, ten!H, CIIW(l cort~ 
tem e1n vist .• o nobre s~uador poJa tlrovindo do Rio- qoo é pop•Jia(:ão que não dev.,mos ;.t'ugent'r; f,,lin r• mos• 
Grande do S~l co ccnlra•í '• p~rquantu ha do convenc•r· ma língua que nó i fallamos, professa a mesma reti~iiio. 
s~ o puiJiico estrangeiro de qne no Dr•sll n~,•s• pó le, nem Os por!a~uezos no Brasil contr~hom os habilos dos bra· 
ao menos, fallar contr;• a manci1·• por quo os cmigraJJles sileirc8 em pouco tempo; ossoelão·se ás nossa. familia~; 
são aqui lra'la1os. • Sr. prMi•lente, JlCio contrario , são, portanto, bruços quo impo~ta !~r na noss" lavoura. 
acreHto que a discuss~o su;citada pelo nobre senador Não podem, poi.•, ser as vis1.1s do l10nrado senador, a>-
· nesta casa ba dd forlifi-:ar g•ralmonte a crença de que sim como não iã'' as minhas, impedir que Pll~s venháo 
nó~ quorBmos que os estra01geiroa, que p•ra aqui v~m, cultiv•r nossas lcrr;~s: eu pcd•a citar a S. El alguns 

.cnmpr4o os conlrutos a que s• hg~o. ten•ln em ret1 ibai- f:~clt•s de que tenho conhocrimento, par• pr;;var qae prin• 
çih naH !ti~ de nosso paiz a prolerçiio que eiras lhes cip·.lmente os filhos da Madeira são os melhorei lavrado
devem. r's que temos lido, mesn10 nessas .r.Bionias que nlio teem 

O Sn. DANTAS: -A iolcrvonção do governo. 
O Sn. VAscoNc~LL<•S :-P~is acaso o n"bre autor do 

rcqllerimento ndo justili<ou com palavras muito conve· 
ni~ot<s, com informaçiles pmciosas que demOOJ!rão a 
que gráo de prosperiJ• de tr.m chegado principalmente 
a província do Minho em Purleg1J, pela nlirada de es· 
trangeiros que aqui vôm prestar-nos os seus serviços 
e que em troe~ J,v.to rerursos cnm que lauta lacra 
aquella importante parl•J do lmitorin portugaez? S•m 
duvida ; por con•equtmcia nlto ha da pari• do nobre 
autor do requelimonto, 11•m da pam daquelles que o 
sustentiio, a intrnção de afugentar a cmigraçãoJ ; pelo 
contr•rio, o fim coai que se JIC.Iem os esclarocimantos ao 
gowrno tcncla a bubllilar ao paizes e.,trangeiroa para 
testetnuoharerL por facto• que nós procuramos com todo 

tMo grande desenvolvimento: estou informado a esse res• 
peito por pessoas muito insnspcilaa. 

O Jlm do honrado senador é provocar uma discossto 
a esl~ respeito, Não !~mos nccessidadJ nenhuma d~ 
prc.muJgar uma legislação ~sp~cial, como qu-.r o bon
radJ senador pela prúvincia das AlagOas; o estrangeiro 
que está em nopso paiz, Jl~a sujeito ás nossas Jeb e nl~ 
devemos fazer dislincção nem de lribunnes, nem de le
gislação para o estrmgeiro, comi) entende o honrado 
senador pelu Ala~ôas. Par~ce que da riamos do nouo 
eH~ do de civil isacii•J nma lriH!e idéa, te admlttissemos 
taes principio~. (Apoiado•.) 

O que o Brasil deve qaerer é r.onvencer o estran· 
11eiro de qae eua terra ~ uma terra fertil, lr4nqnilh e 
que na salubri•j3de de sea clima olfdrece vantagens el· 
traordlnsrias, e que o estrang•iro qne aqui vem residir 
acho prolaoçao o atgaranç•, m~s deve rtamb-.m Jem· 

v. Ex. avalie qn•l será a impros>iil) desses paizas, brar·se que. e~tando entre nó~, não lhe é lici!~ calum. 
doo<f!e emigra a população para 0 DMil, cbPgaMo·lhes niar t1 Brasil e as autoridades (apoiadOB) levando. 0 

a no !leia de que os estrangeiros são en Ire nós vendidos arrojo ao ponto do prop•lar que aqui o emigraLie é ven
como escravos 1 As camaras est;0 1,b•ms, e não se la- didocomo escravo; f,toé uma injuria que n~ssos brios 
v1nt~ nrua tó voz para dcsmcn.ir bJalos tão calam· devem rcpellir (apoía!Ios). Voto pelo rr.qaorlmento do 
niosos 1 ? J E' de esperar que a imprcn•a estrangeira, honra~o senarlor p•l• r•rovioch• do Rio·Grande do Sul. 

o empenho fumentar a c~lo·nisaçlto, 

que filr iutcrm•;da em impedir que a emlgraç4o corra Fiuda a dísouss~o, foi approvado o requerimenlo. 
para o Brasil, ba deap•uveitarosileucio das camam, a OUOEM DO DIA. 
inat!çiio do governo, se é que o governo não tem dado 
nenhuma providencia, para iuculcar que nó; re~lmente AchanJo-se na antecamara o Sr. ministro do~ 'noge-
a niio protegemos. CÍ<·S da marinlta, foi sortea·la a deputação, que o devia 

O Sn. D. MANOEL:- Como oí que 0 governo não· receber, ll;ando composta <los Srs, Dias Vieira, Di;~s do 
mand~ responder pela imprensa, cowo faz cm outras Carv•lllo e D. Manoel. · 
mat•rias? 

O Sn. VAsco!l'cELLOs: -o nobre ministro dos n~~c
. cios d• sgricultura ~ commer. io já disse na cam~r• do~ 
drJlU!ados que, a respeito Ja locacAo de servic••s. pende da 
decisilo daquella camnra um projecto •rne tem por /im 
estabaleccr providencias mais lar~as do que aquoll•s qao 
nó> aotua!JDenle possuimos, e que Ae ar.hlto conRigaadas 
11:1 lei de Jl de outubro de 1827 Esta loi nitu escu.a, nil'o 
apadrinha a inercia da r.utorltlad~," que alladtu o bon. 
rado Bl'n:u1cr ,,ela província de Pernambaco, que em 
seguodo Jogar farlou contra o r••queritoento, 

Elia <!iz,pelo contrario, qae o colono, que faltu no seu 
contr•IO, ~eja pro'o <mdo 4ucr quo se .anho Q obrign•lu n 
ro.,tillllr o que olovnr ao locnbno, ou ent1io a sorvi-lo 
tanto tempo quanto lmRto para qae ns Rll&i cuntas ~e 
sàl<ll'm com o m•~mo locatariu, Eu não std, portanto, o 
quo o nobre senador teve dUI vista, qu.1ndo refmu que a 
z•olicia d1 cOrt~ mowou-se indirTcronw á uma reclama~ no 

FJXAÇ.\0 DC fOflÇAS DE 11.\R, 

Proccden•sc Ji vot~cmo do art, 2• da proposta do poaer 
executivo, lixando a forç, naval, cuja discussão ficara 
enr.~rrada na ses>ão anterior, e foi approvado, 

lotro~uzido no aalilo o Sr. ministro com as formali
dades do estylo, pros•guiu a discoss5o da prop~sh rofd
ridà., com as emendas da camara dos Sra. deputados, 

Entrou em di~cuss5o ·o art 3" das dilas emendas. 

O sn. D.~RÃO DE MURITIBA: -Tenho uma pequena 
dnvida, que do,cjo expor li conrilderacilo do nobre mi· 
11istro da m~rinha a respeito do prirnoiro srtigo additlvo. 
Pllreo,e·Did que pó le •mx•rgar-se •lgum•l contrndiccilo 
eutre o ar!. 1 • § 2 qu• j•l foi approva1o 11eln ca•a e o 1 o 
,,ddilivo. Este ar11go outoris~ o guverno a c•·••• r m:~i• uma 
•!umpanlda '!" AJlrendlzaa mnrinh!Jiros nn lltolVInciu quo 
mt lb~r conJter, 110 en!u1t l IJUC no nrl 1° na proposta j~ 
so dotcrwinár~ o numero d; comJilldli 1S r,uo d"via o:tis· 

~ 
I 
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ti r, tlu maneira qn• a do nrtig•r adt!itivo não Ctt:í. compro- · r.zer, do custo de cad:1 um dows apren liZc!S d"pol! 
hc•ndi1•n:•forcallx•d•.Dá·>e, p:.is, que cota coUJr<allhi. de conduida oul aprendizagem, ~cbti que muhum 
: :,pranurnoraria, Ji,ando fór• daquclla f •rca, não J>Ó to dolle• ~o:lia Ucur ctlucado por wenor quautia do ,que 
.•t•tir dentro do ~uno cm que a Jd tiver o~•c:ucão; nhs 1:6008: não t nho bo<n presnnto o c~lculo, ma• r•cor-

.::,~o a lei da força naval sú vi~oru no a uno a que >e ro do-IDO do que ó essa a somwa qno mais c.u w&nos >U 
1: ,o, e o arhlitiv~ r.ão .se docl•ra permanente, v~-se a ~as ta; qu~&do cntriio p;ra o >ervico dol arscnacs, ~btcem 
.untradi,·çào a quo alln ti. as tnesmas vautugeus quu quae~quer outrod urtifi.:us da 
~~utondo 'JUd o arti~o p •dia não fnvdvar a contra- resjtBCiiva class''• c, poi~. vô V. Jix D ••crificto ooor1DO 

rlico;lo notada, se porventura fus;o collocado ~111es do pa- que duss.a cowpanl1ios re.ulla ao lhc:our.,, · · 
·•~rapbo 3" do art. 1•, u conjuuctawonte cozu clJe; Demais, Sr JHCoi1entd, cu já recordei que isto iria 
>:iío •oi ~e posso mand•r emenda nesta soo tido, uma vez dis!l·ohir das r.oucpanhias de aprotldize,-murillbeiros b~m 
que fui 3!'Jirunda a ·ouUJeraç!o da p1opo;ta e a fl&açãu numero elo lzulivitluos, o •gora accmcento que no fino 
da Cúrça. de certo; annos virão saturar os arsenacs du operarias, 

Sr. presf,Jente, n4o lenho r!uvida nenhuma em conce· a que talvez não poderemos dar trabalho. Se continuar 
tl<1r • autori~ac4o, que se cont~w no at•tlgo ad·Jitif<'i acho a cma1:ão de companhias taes, par. o que vejo uma len· 
<fU& ó uma d.s nec.s•idades da nossa mariuba a creacêo deocia bem pronunciada, Jrorque, c~mu digse, r! Isso an
"" numerosa; compar.b[,,s de aprendizes-urarhhoiros, tes pruoedontc de um sontiwento de humanMade do que 
rlond<l drvrm saiu r para o corpo resptclivu, tm tempo de verdadeira Jlrdci.ãu da mainha, receio quo em muilo 
compclen to, os quu ti verem recobi lo u ·neoossaria inslruc- pouco tempo lenhauros de despedir dus arsrnacs os opcra
cllu e houverciil a !quindo as condicOes exigidas pua rios externos qne ulli trabalhão, para podermos adrnillir 
.e~Ro c~rpo. os quosãoforruadoi por essas companhias de artifices;mas, 

Fullzu1"nte, a marinha br.sileira, antes que nenllfl cnmo o~ urseoaes 1ee111 um et:rto nuwero de operarios 
ma ria.< wais arliar.t.•nM da Europ,, prevaleceu-se dcw. lhtado em soas quadrus1 vtl V. Es, que pó1e acontecer 
t•ltocrtenl• woio .. e form"r •~•ri~olle1ros ad••LraJus õ dis- meswo que tal Sfja o numero dos operano• pr~cedentes 
cipliuadoll. ew estado d• oe.ourrer á• maiores Jlrecisaes dus arliüces menores, que em alguma occailr'!O sejam0:1 
d• m•riuba de guerra • ~~ desempenb•r diifnawonte os ~brigados a despcdi·lo•, ou a ter nos arsenaes maior 
aerVJco• par• q•Je sil·• cbarr.anos; mas ao par doilams- numero do que aquelle que reqocrc111 os rdspectiru• 
tituiçào, que c~da dia so de,or.vulvu entro nól, eo vejo trabalhes. 
crear-so uwa uulrt que uw parece dever lrozer algaus Eu sti que em outros pahcs o estado se incumbe de 
rwbaraçus; ""'a cre>~ãu r) a dos artiHccs menores tlus prestar educação a alguns mc<lOr~s. pH~ depois serur•m 
arsenlc.< de marinha. como nperarius nos >Cus arseoae·; 11185 b u:lo se admilla 

Silo IIUilaB c lilo colsi1e.rav~is as vant,.gAns conce·1i- t~o indistinctam•uta os filhos e os orpMos do qualquer 
das aos ar'ttfl.:e• mon•Jres, qu~ a ;udlos uroç .. s q o c tive.rem procc.loucia quo sejão . são sóment• os /ilhas daquetlas 
aliiDIII& propensilG para serv1r liO e<tu'l" 11o1 rcparli1ào •1ua te•m concurndo cum us s•us trab•lhus e sacriticios 
tla Wbfiuba, procuraráõ eoustantcmerne ali•Lar·sH nc.;sa• para amalinha ue guerra e como cw remunersçAo desses 
~om.p.nbias d" •rtiti•:es untes tio •1ue nas de imperiar8 s"rviços; entre nó• ú o contrario quo acolltoce, e fui 
m:uwhe1r11s, Já uvo oc•:aoiiio d• •XIJÔr esta zninl1a por isso que eu disse que esta in•tituicão, bom long• do 
o~iuii~>•o gov•rno. que u;ío oei •• a ctlwparlllha; o que, p.rocur uma institu 1ç~o militar, era pelo coulrarzo do 
pc.rtlw, sei é, qu• além .Je 1ue paruccr umobst•cu'oãcrea· pura beuifi,:encia. que não póde, segunuil o mtu hUIIlildo 
~Go tle corrrp:•nhi•• ae apreud•z••·ot,.t•inh•iros nos pontos ententlar, estar do accorcto com as cunv•rnen.ia~ do ser
onJu exist~w •s cum.,anhias d"a~tiOces m'ncres, accres•:. vico ;\que é chamala a mariuha da guerra, 
IJUe é 11111 ouus ~ravis>illlo p-ra o rsta•to . .118 companbiJs En, poi•, ~em quer•r que sejilo suppriwidas as ac
do ~rttUr.es•w"uo;es s~u mais urna in·tilui~i!u a c car·- tn11es companhias, chawo a auenção uo goverc o para 
tl.••1e do qu• de m.rinha ruihLal'. CoiJJprrbenrlo bem que esta ponto; porque u;e parece quo não valo a pena IIII• 
h:tj 1 nos ar·cua•s ~e w•rtoba do imp•rio alguma ins- gmentar os socrifi ·hs quu fazewos 00111 institui(G~s de se
Litul~ào pru~ria ~ora 11ar o ronveoJeute en;iuo gratuito mo! bani~ natureza, 
aos Ilibo• dos matinholro• e s,Jd,d .• s da armada, tendo Sr. presidente, tenho recdo de pr~gradir em ai• 
ess,•s mocas u m••tno ~estino rtr·s •·perarios que Lrabaibáu gomas ob1ervaçOcs a r o• peito de&te>artigo, rallando em 
nas olll:in s do o'tado; não com~r,hondo, purt\w, que mator1a que jãhoutemfoitliscutida; m:•s, como hapouco 
1""4 uma repartição mitil.r so poss:io cbawur meu~J'O> avaffcri que a in>tctui~ão do companhi~s ae uproudizcs 

· do quahjuor pruco J.,octa que S• j;lu, para st r•ru educ~dos mariuhciro3 unha sido crua da no Brasil, antel que as 
a t:X)ICII>•S do gov··rno, sem trazercruc~~J~tudosullldonte• naçil;ii mais provectas nos negocios.da 11.arinba militar 
vautr.çons <JUe cumpMsem este sar.nfi.:io. tivossem usaJo ao mesmo meio, des~java pa&s3r deste 

Jb o:umpaniiÍa$ do a•tilkcs-uaor>O<es não s!ro do iosti topico para outro que tem com ello intima lrgllçi!o, mas 
tuicãu anlig•, a s&a roforma dall d~ JlllUCos ao nos: ura, qui, com tíTeito, j~ bontem foi uat.do pelos n~bres se
culu •ssa iu>litlli~i\o sasta o ~staao mais de 150:0008 nadore~ que towaritu p\rle na dhcusd.o : quero f~llar 
caua anno; a instru·çil.o d•~ldS meninos oito p6do ser d~s mdus pelos quaes na armada be póde recrutar; pa
cw.cJUila em menor tempo do que sois annos, 11 oe>se reco-me que isto surá um pouco Córa da ordem, visto 
''""ll" tu<lai as do.<~ens >ão fcua• pr,r conta do esta•to ; quo o artigo proprio pua cSia di~aussão era aquello que 
o tmb:.liio que d~llcs so retira é mingt1ado e pequeno : hoje M vol~do. 
" 'I uand.; utind, depois tio lerem ab.orvitlo os cnida.~o~ Não reproduairei, portanto, o debate, 6dmeDie pedirei 
elo gc.wrno e ao mcswo tompo e1igido sacrilicios do thll- licença a V. Ex para notar que o probloma do re~rola
•ouro p11a a sua oducbç.'lo, •4o estes indivitluos equipa- mon&o para a mariuba tem sido no nu•so pallt4o bem 
rnd•·s ã wJ,.,,o dos woi3 artiGc~s qoc existem no.1 arsenaes resolvido como em as n çúea mais amostradas. Se por
t:OUJ a uiiTerooca uuicameut• ao qoe são ~brig~ !os a vontora n~o tomos tirado da soluc~o dostll problema 
ai~·""' serviço mili&u, voncew as mo>mas varll•gons todos os beutücios prallcos quo dovião ser osporaaos, 
qu•• teucn quaesqoer outroH artillces chamados p•ra os nem por·isso duveaws dCJxar do onchor-nos de alguml 
ur;erao•. s,·~nndo o ~ui ulu, •1uo mo dti ao tr:,b;lno tl·: '~~ti,fa,~u J'or vermos que a me;rna §Oiu~Su por nós 

• 
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(lada a respeito de.!'a m··t~IÍa tom sido ultimnmenl1 abra· 
çadn pelas n•ci! •S mnrllim.111 da maior importancia, 

Ala~ porqoo n.io tem, Sr. presl<!enw, oota solução 
nprovrit11do á nofsl marinha do ~o erra com todos os he· 
nefi.:ios que deli• r•odor;io provir ? A resposla. ó fadl de 
d&r·se; pela força esp•ci•l das noss~<s drcums!ilncin•. 
por essa e•pede de reluctnncia qno a populac1io rm 
geral tem para o s•rvico militar e particularmen•o pora 
o serviço. da marinha de guerrl. ~:ntretanto a solução do 
problnma est4 da•1a como se deu ultimamente na lngla· 
torra, como so pro~ura dar mo, mo na~ Franca. N6s lemos 
Ires mdos •le re.:rot.tr a nos•a armnd•: o rccrutamenro 
votuntario; o de contrato 011 engaj u~~entJ por pequ•nos 
prazos, em cojo meio se comprot.onde o engnjnm"nt•> de 
estrangeiros ; ~; finalmente, o recrl!tameuto forçado. 

que muinhniros e bomeos utl mAr não se f,zem em nm 
•lia; é n•cessario var,ar o muita per,everanç•. 

Agora, Sr pre•frl~IIIO, nro qucrnndo IIOII>Dr d:o bon• 
d•~e do V. Ex "do ~coado, pedir·IM·hoí to•l.via fi· 
cençn •6m~rte para rectiU.-ar uu• facto, q11e ha dia~ fui 
rHpr0•1m.ido nesta casa. Não !ei se V. I~x. JM cone•· 
derá es1a lice11ça, mas cr••io que, como esso (JCU Iom ai• 
gnwa rlllkçilo c~migo e com V. Ex., o r.iío é oxar-to pelA 
rnnneira por que foi referido, V. Ex pffmillirá que ou 
DJUIIO pAtf~nr.turfamcnt•, nem qu•nr ~ÍBr.llll•iO, fa,a I 
re.:tifi•~>çilo. Crtio que V lk me permillirá 1 ... 

O Sn rnestoENTE:- Limitando-r e á r~ctiftcaçlo • 
O Sn. DARÃO DE Alu,fTIDA:- V. l!x. ~nhA q~o é 

qunsi uma doloza poFsoal; c ~ortanto aer-me·lra licitrJ 
expor qual ó a verJado do facto. 

s·r. prPsiderrto·, IIID dos nobres aenador•s, que diaco• 
!Irão e~ta proposto, avançou em um dist•urso o SPiulnte: 
(L-ndo) • Os embaraço9 da si!uaç~o nfo Ello deso:onhc· 
cidus, a dPspFza crP••·c 3spantosamcnte a . og eslur~os 
do governo devem ser ern aenti•10 de impedir a b•nca· 
rGt• ; do SD'l parto e&tt a n·c~&iÍ·I&•Ie ~e l!ulauar u 
causas dos dc>vios ~ c~b•nl•mo••IOS do~ dinh•ir··s pu• 
bli os. l!m lins do 1857 a 18'·8 hkvi• um ••Ido do O••ZC · 
mil o tanto~ ronlo•, rom•l &A vtl no b•l•nço 1mpr•uo 
c di• tribo ido hr mom ; tudo i> I" rles•r•p.re•:o'U· no mi· 
niste11o de qoe fez pari• o Sr. pr•ud"n • do ••n•do, r 

Eu tive a honra do s•r tamb•m m•mbro de>!B ~·Illnote, 
e portanto· creio que tenho razão do rectill:ar a acouaaçAo 
infunda~a que se lhe far .. 

Temos ainda um Olllro meio de recrutar Q nos~a ar
JDada, quo ó esse de que trata o art. 3° em discus~iio, 
Isto ó formand~ jovens que, depois de certo tempo, silo 
chamado! nos corpos d~ impcrhes marinheiros para 
servirem a hor.Jo d<•s nossos navios. Or3 1 o> ro~rura
morrio voluntarto " o recrutamento engnjaolo ad1fto·so 
cm pratica na Inglaterra; a'slm, se e: ti nacilo não 
applica, como se tem querido incoldar, o tmeiro me10 
de que nós tombem u'amos, a prfls cu recrtJtamenlo 
forçado, ain•t~ o nã~ aboliu E' verdade que o governo 
por dilferentes vtz~s tern de~larado q•1• não· des•ja usar 
deste meio, mas nem poris!o renuncio11 a ello de uma 
maneira ptromptorla, contcrva·o e exige do parlamento 
que o n«o ~bwgue .nem acabe com esse direito, pois que 
em cuoa Ulraordínarios :póie BPI indisp,osavel, 'isto 
como muitas veznR so tem achado em apuros para trípo· 
l11 seu1 navios com Yoluntarios e contratPdos. O q11e 
es1ou asseverando ao senado, ó o que posso romprovar 
com ·um escripto publicado ultimamente,· intitulado 
Bu.Zgel1 da guerra c rnuinha ingl•.za e lraMeza, 

O Sn. PnflSIDENTE:- O nobrcsena<ioreH~ se'estendcndo 
dd m is. ' 

0 Sn, DAR :lO DE IIURIT!BA: - Estou com EITOÍ!O fn. 
ternando·mo pela disci!S! ao mais do que devo, 

O Sn, PRESWENTE: - E' JDateria milito i mportant•,. 
mas q11e n1io tom cabí menlo agora. 

O Sn. nAnXo DE MuniTittA:- Resta a outra parte 
q11e é jastamnntc a do arligo que se esti discutindo, 
o recrutamenlo da marinha por meio principalmente 
de apreMizes menores, que os ingleze8 re~ul·.risár4o 
em 1850 e que· teom elevado a um ponto considerav~l 
nas leis posterlilies. Essa imlil uiç~o lngleza não é 
inteiramente ldeiltlca á nossa do uprendize• menores, 
mas a scmelbançl é tão grande qae poss3 concl11ir 
qae 8o n5o M imita•lu, pelo menos encontroii·So o 

po·nsamento do governo e do almirantado daq•1olle paiz, 
depois d11P. indag •çOes a que se proro•leu e dos o1umos 
quq tiveri!o lo~ar, com o pensamento que di~tou ~ss• 
inFtltulçlo entra nós, EsFas escolas, que a1ó certo towpo 
tir hiio •ómenlo côrcl de 2,000 iodividuos, conta h<·i• 
mais de 8,000; ~. sPgando a affirmaçilo l•ita no parla· 
manto por pessoas as mais cowpetentes da armada, é 
Lless11 fonte don lo Ee derivilo os melhores malinh•iros 
para a armada, os mais ~beiientes, os mais discijJJina· 
dos e aqr1elles que slio menos suje.itos á deserção. 

A prova da Inexactidão do farto esll no mumo h•lan' 
ço a que sercf•riu o nobre aenador;.o ministerlo de 12. d0 

dezembro de 181,8. n«o foi q,uem começou a dar ron~umo 
ao' saldos qoe Dcárão dos annos de 1859 para diante; 
forão todos o< minhterios qae se pegui•iio .c•~e o anno 
de 1857 a 1858 &!~ao anno fi,Janco,iro que acaba de ter· 
minar; esses foriio os que olerão c•b•J de~. e uldo quo 
RXillia, e dcrllo C>bo d•ll• p·,rquo a renda dt·cr•sceu con· 
sideravelllll'ntrl. e a d• sp•z•,. ou !o>se por dotermioaç3o 
do eorpo l•~isl~tivo, ua fosse por ioslitnlçnus creadu, 
pua que o governo pstava automudo, e por comp1 omia
sos que existiiin, cresce11 de uma maneira n<•lovol. Vou 
dar a pro' a d• que nii•J foi o miniaterio do 1858 a 1851! 
quo principiou a usar do saldo de onze mil e tant011 
.aont~~. que exbti~ no tempo a qile o nobre senador ae 
referiu. 

l'ortnnlo, Sr presidente, nós lemos muitos passos a 
d~r, multas inven1ões • f•zcr, pnra podermos resolver o 
problema do re~rulamrnlo da armad.,; o qne n~s falta é 
que o tempo dô ma i& solidr•z ás noS>ns insti tni~õrs mo ri. 
timns e v& puulatinamenlo rlew,volvenrlo·•s, por~ no os 
hnhilos do população nã~ ~c mud•o rnploJamrnttl, por-

No exorcicio de 18:i7 a lHíS a despeu 'otada M de 
95,500:496~,... . . . 

() Sn, VISCONOFl DE J~QUITINRONHA: -Eu tambelll 
peço a pa!avra sobre fS!e usompto, 

0 Sn. BADÃO t•E MURITIUA: - ... I despeza realizad~ 
eiTocliva !ui do 51,735:6S68. 

O Sn. \'tscoNoE u JeouiTINII;·NHA: -Eu lambem 
peço a palavra sobre e•lo ussollljJlO. 

O Sn. BAnAo DE MuntTIDA: - E' a etplicaçiin de um 
l•cto; 80 V. Ex. não pe1miue1 Sr. prosideote, deilo do 
conlin11ar, 

O Sn. vrscoNnE DR JEQUtTtNI!ONBA:- blo ~ proprlo 
da lei do orçomclllo, 

O Sn. PRE.~m~NTE : - Aohn que é bástanto ... 
O Sn. D. MANDE!. : -Agora 6 que acl,a q11e ti b•s

lnnlel 

O S•. rnr.srnnNT!l:- ... Pstã rnr.tlflellllo o r"cto, 04 
npinüln tiO nohro 90MI!Or; .~ JlfOVa .dOVO fln~r pnrR OU Ir& 
occa~1ilo, 
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O S•. nA nÃo '''~ l\lunr·nnA:- Vou resumir om du1s 
palavns o IJUB eu rjuorin diz•!r, Nesse anno gastou-sr• 
tleRso saloio stisctJot•rs o rnntos contos, no anno ~e;uinto 
continuou-se n gostar dol!o o no exercício po;torior 
lambem se gn;tnu; eis-aqui o qno eu qaorla dizer: por 
r:ormqu~ncia não fornos rrós rrua começamos a gasto r 
o.<so s•J,Jo existBnto, e nem foi o ministerio do J 2 ri• 
r!t•zemlrro, wnn o de 1857 a 18~S, o de 1858 n 1859 
e o IJUO s~ negniu a este, por drllr:iencia dl rencl.r, Eu 
rJllMÍil cxpôr o negocio r.om m•is alg11a.a amplitude; 
mns, como V. Ex. entende qne estou /óra da orJem, 
termino nrcui, resorvantlrl para.outra oecasilio maior 
rlcsenvolvlmento. 

Tnlver. que, como dístiO o nohro sonutlor, cm log•r(ls 
onrle oxbt•m compauJ,hs tlo ~prondrzes artill··cs, nút) 
haja ranu• r:oucurt·cnd., Jrar~ as r:ompnnbi:ts do irnp•ri•~~ 
marinhairos, porque c~rratiJI·lllO os urtiJl•:r•s teem mais 
vnrrl:rgens A s-rvi~o menos pMt~do; mus noto o nobre 
sena~ o r que • pN~>S •xist <m cinco dn>sas comt•auhiaP, 
scndJ duas no arscna.l da cõrw c Ires nos nurros arse
naoH. Em Muto-Gro~su, ando teruos um pr·qucno arso· 
nal, qae realmPnto não mrrecc es11a nom~. nãl) te.mos 
•ln•h essa in•tituiçüo. Como quer qu" FDi'l, 1 e lu uv~ 
supcr.bundaucia de arti tlces, está nas m5os dol govr·rno, 
logo qu" reconhecer qo" es•as companlnas nlio silo rre· 
cessarüs, acu1Jor colll alias; mas m cro que nunca chogiiFá 

O Sfi. JOAQU!ll JOSE' IGN ACIO (11.iniltro r!~ mari-
1111•1): -Sr. pr~•ident~, o príncir•io capital quu •e dis· 
!:ut", é r:oncc•lfr ao gnnrno 3 000 praças para o nerviço 
1la força navul em t•mpoa Grdinario!, e 5,000 em tempos 
Extr~-uormaes; o o a. tigo. IJU~ está em discuR;il•>, é tam
J,m o mrio tlc preeochor essrluomcro de praças. O corpo 
do imperíacs-ruariulu:iros ordinariamente rst~ prcon
r:bitlo, ou quasi pnenchitlo, mas ao b'ltolhiio nanl r.Jta 
grande nurr:cro de ~mcas, e as guarniçr1es dos navios do 
lluerra rstiio Jongn ~o:•eu e&tado cúmpleto; portanto, niio 
hJ pótltr turner que no t<mpfl da durr.ção du prtjo~to rle 
lei IJDa 6e úi.•cuto, nen priori pio cnpit•l veoba a ser ~ro
jurlicadn ptla creac~o d~ urna companhia de aprendizes
Jllarinheiros, pl•r.JUO, linda mesmo que a organi•acao 
so elev" ao ffU c•t•rlo completo, r•nnra o serviço nova! 
terá maior numero de praças do que •quelle que a Jd 
coDBÍjllla. Creio, pois, quo não h,. nt•cessi•lad~ alguma 
de r•j<ll&r fSI& artigo, ou de colloca-Jo em outro qual-
quer Ioga r na redacção deita t-i. . 

Quanto ao~ apr•n•liz~s-aJt;lkcs, ~e qne tratou o nobr" 
senador p~la provincb da Dabia, não partilho o receio 
de S Ex. 

O Sn. vrscci\'DE DE lEQUtTtNJtONII,\ :- Apoi.do. 
·. O Sn. D. MANOEL: - Tom razão, · 

0 Sn. MINISTRO IH !IA !tiNHA: - Supponbo que e; ta 
Íllhlituiçüo é uma das mais uteis ao paiz .... 

O Sn. Fr;;naEIRA l'li:NNA : - Apoia1o. 
O SR !IIN sr no DA IIAIIINA,\: - , .. e qoo ossa '!uau

tii, que s" dispNrdo com ella, ó muito pro~uctiva. 
U Sn. Vo~scoNcr.Lt.os: -Apoiado. 

0 Sn. ll!N!S1'80 DA IIARINUA ; - ÜXaf:í qu~ purle&!O· 
mos 11ós obre r· t•l ~>umero de apr·endize•, qtro exdudva
urer:l•r corn cllcs vre~sedlos uru dia a &Upprir as neces&i· 
dados d~ nossos areeuaes, 

O Sn. D. MANOCL: - I.to 6 verrln·ie. 

essa occa.i:!o, c que rrãu rlev•n•os tl•strulr uma instituiç:l'tr 
quo prom"ttc um futuro tão vaut~joso fHra u paiz, 
(Apoiarias ) 

O Su FERREIRA l'cNNA:- Em desFjarfa uma desus 
cot1'p~11hias pora a proviwia do Amazonaa, 

O Sn, D ~f,tNOEf,: - Atlmira qne enunti.rss~ t:rcs 
idéas qudm já foi ministro da mariu!ra. 

O Sn. !IINtsrno DA li.IIUNII.t: -Estou BCOstuma,!o a 
arguir as iJé.s do nobr• >cnudor, meu honrado e illu-tre 
amigo, mas peço fi,:ença a S Ex. zma D(Sta occa•iiio 
aparrar-mo des;o costume, 

.tl{('•ra, Sr. president•, prço a V. Ex, que d~-m~ líc•nca 
para f.tzer uma rcr:tifi•·ar:iu a urn dilo mfU na s•;são 
do 31 de jnlt:o, Tdndo o Sr. secrc1ario amrmido que 
• cocslruurão de u1u jlorto arlilicial nas costas do 
Rio-Gran•le do Sul não poderia ser feita ECnào no 
pr<20 tle 200 onnos, ro<puodt•Jtrlo a S. Ex, cu cor.llr• 
ruei a soa opiniãn o aocrescenwi qu~ saria precisa a 
de~[!' Zl de ~0,000:( 008; oras depois dí•to ouvi o 
volio'o p·rracer do nwu nobre cnruaratla o Sr. Larão 
de Taru&ndaré, e e !lo mo assevero. u que em 1 O ali
nos, e tah'eZ quo corn a despcza de 10,000 OOOS sa posa~ 
obt<r, uão ~6 n ronstrucçiio desso porto, mas ató me~ mo 
a sua cnmmunica~ã<J com ts lagoa• quo de>ngu5o na do~ 
Patos. J!:u tributo o m>ior rrspcito e con~idera~ilo ás 
opiniõ's desse meu uvbra cntirarada, não ponho ern du· 
vida o que elie diz; mas penso quo assás prudente son\ 
e•p•rar que venLiío "s planos o o orcnwento dessa obra, 
alht de que t'O n esses ~a·Jcs o governo e·o corpo lu~is-
) .. tivo eslu~r.rn coruo pó.Jo ser !ovado a •IT~ito um Ira• 
b.Jho de t11nta magnitude,I)Utl s•gur•m<uto prestaria n1n 
s••rvico import;ntissimo á navrgacão do Rio·Grandd do 
Sul, o t·m gt~rnlll n•ves•~ào '''' t•Jtlo o irnperio, que tão 
ligado eot4 co•o ~quulla província, ~rquo quasl toda a 
>U' gran1e cab·rla~em se dlrigo ao UifiGrando. 

Fu~o est1 rHrtrficoç~ll, pam quo do minl13s palavras 
se n~o dcduz:r o!Tonsa a hnrnrrrs cujo brio DJUito pl'lizo, 
Se r Jlrfl.IO!lto n:illh:rs idéas com franqueza e lealdade, não 
d1••eio que •e1no plfas tomad•s jnm3is corno desairosas a 
quem por tilbo idríns r:ou trari:r•, e aauito.,slimurei que esto 
u.eu modo de pensar fique bem claramento cousi~nado. 

0 Sn. IIINISTOO DA MARINHA; - Ain~a que fosso !le
t.OóS~IIrio t1esf!edir du~ ar.-ennei os op~rarios externos, 
IlhO Jr:~veria nist~ in.oonvenionte al~om, porque es>es 
IIJ'IOr·ariOB não d•unrrAo de eMorrtrar ernpr~go rm olli
ernas puttcul&r~se ~rnsoulras prJvincias riu i•nporío. Em 
todo o caso. det~arramos de uoportar op•rarios eslran· 
geiros, e teríamos abund.uda de bracos nteis ao paiz. 

O Sn. D. MANOEL :-A instituilãqéq•JI, me.mo con· 
•iJora~:do se uma heneficenda. 

0 SR. ll!NlftTRII lh MARINHA :-Considerando-se COmO 
insliturt:ãu de bijnefi,·eor.ia, ella é apropriada para os 
li lhos dos ••rvi•lores do estado 1 Apoiado1 ). p•ra os 
tilhoa dos officiaP;.-marinheiros. dos offici••s iufuriorPs. 
e me•oro_ d~s officiaes da arm:1da ; portanto não v•jo 
que ebta m~trtur,,lo trag•• dóoarrar•j•J ~;euiiUID no serri>u. 

O SR. VISCONDE D&: HQUJTIN JII)NfiA: ""-Sr, 
pro•ideota, eu tenho de agrarlecor aD nob·e ministro a 
bo11d~•Jo de mo f•zerr:nnht)Cer tres actos do su• rApartil:~o, 
que rnuito o honrão ; S. Ex. mandou ·rue lros avi•ns 
rtlativos, nilo só á disciplina, cnmo ao bem o>tar da ar
lllatla, o princip~lwenre ao SAl vico de bordo,.' qne tem 
relação cnru "'~e hent eslar. Agr·adeccndo, poio/a S, Ex. 
e razen·to mr•nç3.n dos actos a quo me rtlerl, _desejaria 
acrr1cen1ar um1 iJéa, 

J>arerc.mo ter lido nos arti~os que rP~uf;io a di>ci· 
plina do horrto n<·s nn••ios Jc guerra i11gleZ•'• qn" IIO

uhuwt.J1l•:ÍJl JI6Jo n:.1rHlill' ca~liglr UIU >tU 1Ub:tltcrno 
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~ouíio 2~ horas depois do tel' sido commellido o crime, o 
llolic:o, ou a oiYensa, ou a falta de disciplina. Este ar· 
tlgn disciJ!Iin;oJ é, na verriart•, de mult~ importMrci•, e 
creio qu•, HO e lia •stivesso em ex-cnçã•• ri~oro,a nu 
nossa nrrn.da, ,,ão teri~o ncoutod•:o al!:nma• d~. gr~c., 
do qu • tuda m•rinha >o tem ~nchido d• lu tu, daudo 
o"cHHÍÜO a excessos, a punições sevellsbimas na fórro~ 
da !ui. 

bontem formalmente a V. Ex:. que n!o tlnh1 os conhe· 
cimentos praticos para po.1er s·ober onde é 1JD8 exiSie a 
drfficuJ.Jodo, onde está a r1·h do mal: a S E:t ,como dis
Uncto oalcial de marinha, oetuahteot' c .. mo ministro 
dessa repartição, auxiliado por lot!os os homens pra
trcos, professionaes e 1utelligentes da corporação de ma• 
rrnha, p.rtence o dar com o dafdilo p1ra que esta ins
t I·JiQ40 ten~a o dosenlolvlmeoto que nó~ dea•j•mrs; 
aest'nvulvtmtnlo, Sr. p•e•ldoote, tanto mais neceSBarlu 
quanto nós nfto podemos contar, como S. l!:x. tem con. 
fcss•rlo, ooro o prooluclo do~ eng•jamPnlos volunlarios, 
qa6r de nscionaes, quer de ~strangeiros; roilo póde con• 
tar rom o recrutameni.J forçado, e as desprzu qua o 
th•souro f,z para es•e• engajamentos volontarios de ila
oion,.es e estrangilr~s do immensas. 

Sr pre.;idont•. nãu quero do•mornr a di.<cus,~u, por 
qo• l•nho not.du que o s•nado ••tá sathf•ito, c••WO dis•e 
honrem, r.om as infor111a~Oes d•das • coro o couhed· 

. mentu que tem rtu ohj,oto, ord, ces•jundo eu s•mpre 
seguir o p•usa•"entu do >enndo, •strupuliso om aes. 
perdiçar o seu l•rnpo i portanto, r. rei •penas uma ou 
duas perguntas rela ti vamdure ao artigo so, cuja dlscus
sao supponbo que vai s;.r cnccmda, e 11ãu poderemos 
contíunar c a dl~cuss~o do artigo i!0 : por Isso mo npras· 
so em fazer estas observaçaes. 

Talvez seja por esta ruAo que o po~er rxecutlvll n~o 
tem dado maior desenvolvimento a e1ta lnstilulçiio; 
talvez; . n4o 1ei; aras, se d, eu creio qae o ~oYerno 
n4o tem encarado bom s que!l«o: •ate diobelro dispen· 
dído é verdadeira semente que o lavrador lança na terra, 
é uma desjJeza econo~~tka, lira embaraços, rrsolve quts· 
tllea importantes, c por' conaeqnenriia, &&llsf.s o serviço 
e promove a pwperid11de da nos~a marinha, Não quero 
11lzer que se e!b<njem cs dinheiros; e esta palavra-e•
banjar, applioada nesta occasião, dep,Js do que tonbó 
dito, creio que é bom entondida pelo senado, ou o senado 
achar-se·ha habilrlado par<i perceber com clareza a 11-
gr•íil :aç~Q da palavra 

O artigo 3° ad.iitivo diz (Lendo): 
• O governo é autorisado para crear mds uma com

panhia de aprendize;-marlnhelros na província que me
Jlror convf,r. • 

Ila pouco disse o nobre ministro : 
• Acho que este artigo Íl3tá ligado com o alistamento 

da marinhagem, hto é, csto é lambem 111n dos meios 
t!e ~e obtor marinheiros para a nossa rcarinha. • 

Então parecia-me convenieotu per~ontar a S Ex. 
se Dilo soria· mais util redigir o artigo em fórma quo 
desse uma aulorisaçllo ao governo mais ampla. A au
lorí•ação dadd no artigo s• é apenas para crear mais 
uma companhia de apren~izes·marinheiros na província 
que melhor convier. 

Ora, nlo será melhor, mais util ao serviço autoria ar o 
governo para crear uma ou mais cowpanhías de apr,n
dizes·marínhoiros nas províncias ondo julgar a propo
lito, conveniorrt~? Esta antorisarão crdu que eeria m•is 
util ao sorvico. tanto m••is, quant~ e&ta lei tem da ~er 
txecutad. no anno Jlnanceiro de 186:) a i8d3. Se S. Ex. 
conviesse no amplidã:o que duo ao nrligo, eu não t•ria 
duvid• algu111a em olf•r•cer a em•nda: se S. J!;x .• portlm, 
se cont~nta auru a autorisaçlo inserHa no artigo. que é 
de mal~ uma companhi~ ~ó. e n4o duas ou Ires. conform• 
o s•rviço o exigir, niio oll'ereço emenda, porquo fSiou 
convencido do que nesta e em outras m&torias uoais do 
qne eu sabe o nobre ministro ou o potfor executivo. 

Eu já disse o mesmo, Sr. presidente, rtl.tlvameote 4 
cr•mp~nh'a de imperiaes marinheiros; de1ejo que oada 
am• destas duas inslituicil•s tenha o maior desenvolvi
mento. Nenhum medo tenho do embaraço encontrado· 
pelo nob.e senador ptla minha provinda na compaobia 
d•s arlrllces menores, ou dos artillees. Nesta parte, Sr. 
presi~ente assim como ~m muitas outras, Iisonlleln-me o 
mais que ~ pnssivei de eshr inteiramente de ac~ordo 
com as opiniii•S do nob•e mini•lro da mariqba, def.Jbe 
o meu apd>do int,iromente ministerial, como sempre. 
De1ejava em muitas outras .occasiGes tê·lo de luar da 
mesma fórma, mu nesla M cordl&l o meu •poiDdo, 
porquo na realidade n4o vejo nem que a lnalitulçdo dos 
arliO"'" eoconlre com a inslitnie~" dos aprendizes-ma• 
riohelroa, nem qae esta encontre coru aquella, Igual• 
men1e, Sr. presidente, enl•n~o que é um grande bene
ficio que o paiz faz, qoe o corpo leglalalho e o poder. 
•xecutivo.re•lisdo em favor da mocidade p~bre. 

O Sa. ·FERREIRA PE!Iru:- Apoiado. 
Pe1o que a,ab•i de dizer, Sr. prestdeote, se conhece 

qaanto eu avalio a instituiç~o de upren.lizes marinhRrros, 
nem no senado, nem fór~ do tienado, eur época al~uma me 
declarei contra esta ''l!istfluiçilu; é muito urll. I! um 
grande melhoramento· que adoptou u brasil e do qual 
necessari11Weute so devem seguir, como já se tem s'guido, 
importaollssioras vantagens. 

Desejarti, Sr. presid•nte, saber unicamente o se 
· gnlnte: S. Ex. está satisfeito com o r<•gulamento da 

creação das companhias de aprendbes warlnheiros? 
Nada ha a reformar neste regulamento. n~o é precis•• 
que o po~er l•gi·lativo concorra com o ~en voto para que 
esta instituicilo tome as dimens~es qu~ convém ao serviço 
dl ruarinha, e amme os que tem de formar parte della, 
para que entrem, para ella augnrenlar u seu nnwero? 

Eu hon~em, Sr. pr•sideote, Jlz vôr ao senado quo no li!"" con.cellu os resultados desta instituiçiio· pcdiáo ter 
sr•Jo matores dentro do espaço que trm decorrido da 
sua creaçiio sté bojo. Parore que se nilo aclima no· nosso 
paiz e> ta instituicito, parece 4Ue ha aiMa al~um ~m· 
barnço que nb•ta o s•u desenvolvi monto, o essns ,;,m. 
culaude.< llii<l podurn do rorftlll nl~oma nasc•r senão du 
modo como e; ta instiluiçiro está croud~. Eu d~clarei 

O 'Sn. VI6CONOB os Jsoutrr•uON!tA: -E', para as
sim dizer, no meu conceito, o verdadtlro complemento 
do artigo d~ ron&títuicAo que garante ao povo a inatroc• 
~ilo prim•ria. Garaulir, seuhure1, 1 iostruc~lo primaria 
e Pilo d ... r meios d~ trabalho, de ganbar a vida, é com
pltur a edac"ilo ? tl completar a lolltrocçilo primar!~ 'I 
Estau que niio; aqndla, aimtracelu primuia, nlo pdde 
de forma alguma vingar be.n sem que esta outra tenha 
igual d•senvolvimento; e a moral publilla 7 e, permina
ae-mo que diga, o thesoaro? Pois f01er um cidadlo 
apto pora atlnsumir nilo é augmenlar u rendas do the
aouro'l (Jlpoiador), deixar um oidadllo na mlseria não 
I! diminuir, encadear o de>envolvlmento da renda do 
tbesouro 'I 

Eu não entro, Sr. pre~iden•o, eiu maior desenvolvi
mento, porque está m" par~condo que i~to foi di I~ pcr
functorbrrrent"'polo nobre >on~dor pula minha provinci11, 
em cujas lu~es profossionJes eu •·m mais du nma oc· 
casi:To tunho declarado que .deposito klda a conOanca, o 
JIOr ism, lundo si.Jo .porfunctoriamwlo trnhtdo este 
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objecto p~lo nol1re senador, mais prMessional do quo cu 
no Eentido de homem do estado, ou lambem deixo do 
fallor sobre o objecto e refiro-mo ás propoolcú··s pro
fcrid os pnlo nobro ministro, com ns qun•l·· eu co11•plet ,. 
mento 1ympathiso e concordo Se S. Ex. declarar qun 
quer aurorisação mais •mpla, eu a dou ; SA PO contAnt' 
com esta autorisaçltu limitada a crear nma companhi• 
de aprendizes-marinheiro•, entSo nilo c•fTer•·co •men~a. 

DeseJa'!'&, porém, que S. Ex. d•·clarasse, e creio qno 
é um• lacuna do Jrti~o ~ilo se deolararrm ns praças, 
pArece-me que ~ão se neclara aq praças das companhtns 
em gorai, e isto eu deduzo do que se diz no arti~o, ad
ditivo 4o, quando •e tr•t• d8s companhias d., corpo de 
imperiaes marinheiros; ahi urubom nãn so mr.nr.iunãu 
as pr1ças, mas quaudo 1e trata no art. 6• do l1ata' Mo 
naval, mar~a-re 150 praç•s. Portanto, não ratou b•m 
lembrado do nnmHo das praças flxulo no '"""lamento, 
vejo, porém, no art. 6° que trata do batalhão naval, 
marcado o numero de 15() praçu par~ cada orna com-
ptnbla. . 

O SR.JOAQUUI JOSI~ IGNACIO:-Sr. preoident•, 
se o eorpo de lmpcriae•-m•rinheiros esti•e•se tão abun 

p~la mesmn rnzffQ por~un se n~o mnrccu l.·tmh••m orlas 
companhias do imperiaes marinheiros; lu nm r•goh
monto no quni ••trl denl •r•,ln o numcrn • qunlJdMo do 
prnç'", qno pertencem a cada uma das compun l1ias : creio 
que é du<ner.es>ari•) exigir que ;e leve a ro1•rcJo d<'-ln 
lei n um maior estado de clarezt, dedaran•lo qnnl o 
numero de pr,çns d" que a companhra Ira do constar·; 
está .uhenlcndiclo quo é do meuuo numero do que a:J 
oompc:em as ~utras •xistentes, 

Os c~ulamentos do corpo de lmperiacs marinheiros e 
os soh<r·qncntos das companhia• do aJtr•ndius são, no 
meu ent•mder, t•lvoz os mni• bem org.,•i>a•to' que tem 
a <rma<la. Rrrtre 09 multo• bons tr•h:Lihos que temos 
na marinha, os rrgUI9montos do r.orpo de i•nperi11cs 
marinheiros ocouuào 001 Jogar prominenl•. Nlio dei~ 
~arnl! de conter um ou outro e.rro, porque são feitura de 
bomens. entfl'l~nto a OXJlerieneia niio mn•tron Uá agür& 
qu•J ••ia preciso razer grandes r• formas Pm ncohom 
deiJ,s. E.•ton certo de qne prodnzem muito bons rosul
tados, mas se a IIXperidncia mostrar qne é ncCl'ssario 
altcra·los, nrt:l dentro dos liwites das ~llriburçil~a do 
g•JVerno o faze lo. 

dant~ de marinh•iros de alasses superiores, de 1• e 2• O SR. VISCONOE DE 1P.:QUICUHONJIJ,: ... Sr. 
classe, que os pnd•ne di~pen,.r para a cre~çno da mais r•re.•!Jente. vou fazer muito liu~elas ob<erv• coe~, e pi in
du uma companhia, cu não duvidaria de (órma algum. cipiar•i pelas uliim&• pal•vras do nobre mu•i•tro. 
aceitar o presente com que quer brindar ao governo o En r•ãn dis~e que o corpo de impPrlats-marinheiros 
nobre 'enador pela pro•incia da Dahia; m•s eólas crea- uilo produzia bons •IT•itos, o que llis!e for queclovi<Java, 
çGes eaigem um pessoal muito gr.1nde, •xig •m um r.on- parecia-me, estava quasi conveneido. qne •· cr,rpo dé 
tingento de corpo para formar a base das CtJmp1nhi•s e lmportaes·marinh•iro• A de aprendrz•s ainda ~ão pro
dor-lhes a necessaria educat·ão, contingente que não so dnztüo tüdo~ o• bons •IMtos que r.&d·a um de nó< des•i.l 
p6de obter de um par• outro momonto; ó prl!risn, ao que re·ull•m desso corpo, unico viveiro, IJU pelo menos 
me<mo t•mpo que s" furmão ostas companhias, qllP se lhes o mars important• com qu• dev•mos contar: i' to é o quo 
dtl o~acoçilo milrtor e naval. para o qne 6 lambem pr•- •u dis<A. E •ntii•>, se não teem produ ri lo 9inda todos os 
ciso pllr á sua disposição um n•viu niio havendo ~•s- beneficios pus•tveis, se ,ão &eem ttclo todo o desAOvol
cuido em dar a mesma educaçã,, ao corp~ do imp•riaes vimcnto nor.••snrio, e qoa se o pod·or exorut'vo julgasse 
marinb,iros. PortaJito, se•m um anno o g•Jverno oons•·- que nho c .. bia em Fa's •ttnboiçlle< t"mar to•l•s "' nrc
guir org•nisar bum uma companhia d•stas, terá f•it·• om rti sas neeo .. aria< 1•ars remov•r o• ob~tarnlo• e proci•as~e 
grande serviço. Por estas rnzO,•s, julllo, qu•, embora o rlo corpo IPgisl•tivo, eu P~hvn pr!in,pto a C<•&njuv•-lo. 
governo se pudesse lisongear rom o presento que o nobre E eo de>et•VR que o nobre ministro d"nlar:.s•·e i'"'' p>ra 
senador lhe quer faz• r, nA o póde aceit11-lo. ~"fazer algu•u• Gous•, ou n•sJa lei "a n• do c•rçooreuro, 

Ainda mais·: cada cnmpanbia exi~e c·fficia•s subtl- qu•nrto '"tratar da marrnha Ahi Fe ~óJe luserir um 
tornos iffl numero pelo meno! de tres, um para com- ou ••Utro artign additivo a este re•p•iro. 
mandar e dous para servirem d•.haixo de soas c•r·tens, Eis-•qot o qa• Po di11S8, ru nílo tive duvida nem le
cxi~e tamb~m praças do corpo de fazenda. e 1,ffi iaes- nho. n•m Jámars tive, quo o cor~o d'• imoeriaes-mari
marinheiros: ora, nem 0 nosso est~'lo actual do corpn oh• iro• n·•o foue Dili i davi.1o que esteja bem organiRado 
da armada, nem o dos corpos d" f.zenda e o pilo pu r- porquo nno t•m prodnzido todos os ctrdit.us deso J•vcis ; 
mittem que se diolraiã., muitos offi ·iaos para este servic·•; produz b.m~ ~tr-it"s não iluvi<Jo, mas r•llo tem produzido 
é predso Ir port•nto, devagar; e é pnr isso, qa• nesta t·•~os os bons e.tritosqae 11ós deaejamos; sqni o•tá, por
proposta apenas se pe1iu a creaçilo ds uma compa11 bra. tanto, ver•t•deiraruente o que cu:qtih fazer sentir a S. Ex. 

Eu ebuMo nas razões dadas p••r outro nobro senador Sr. presldent•, o nobre mini• tio, f·llar.ao da org~ni-
Jrel~ provlneia da Dahia, meu illostro 0 horrr.do amigo,~ sacão no eorpo de que se trata, que é o de prendizos-ma
rosp•il~ de~t~ modo do crear pracaq para 0 serviço da rinbeiro•, para qoo vai ser o po1er executivo autorisa·Jo, 
armada; é no mau entender um dos mais morari>a~ores disso que corre as rul!rs que podertão pôr embaraço á 
dns no•sas guarnicG•s. as romp•nhia cxist•ntas laem Jd org•nisaç~o 1a mais dA uma compnnbia, era a neccssi
enviado para o qnRrtol contrai uma grande porç~o d" dada d" offici,es e do offidafs de fazonda Eu nada tenho 
prnQds, que se reronner.e multo clamm•nta 6er.m as me- que diz•r a ~ste respeito, mas to11bo uma iléa associa•b 
lht•res, o as qua oO'erecom m•is fatoro ao corpo de im- a h to. o fui jnstamento o que me 10ggeriu a necc~sid:td·~ 
perioes marinheiros; portanto entendo, qu• ~. rrl um do polir a palavra para fazer uma pergunta a S. Ex. a 
servlcr> obter um dia, quehnj.tlantas companhias destas rcsp•·ito do sogoint• facto: 
quanhs Fão as nossas provinuias marltim 11s, mas recebor Em Sant1 Catharina existe nma comp,nlria destas; 
n governo ~sta autorisação, ou comprommcr-se a r.rear existia alli um com mandante, cujo nome ... esqueci-me. 
dd chofre quantJs companhias sã~ necessarias, ou quan- O Sn. MJNrsrno DA !IAntNrr,\: - Siqooira se chama o 
las falt.fo pau prconcher o num~ro da províncias mariti- actual. 
mas, ou para dar ~xistuncia a uma companhia em cada O Sn. ViscoNDE DE JcouiTINIIONrr.\:- Eu disso 
pro_vinch mari:imo, •cria, na ver~.\'1~, querer muito; e fXistia nm official caJ'o nome esqueceu-ma llouvn cles-
muuo diffi 'i f!l d I IT · · d 'd · · · ' • · N:io c 01 r& P0 or evar a c etto o~ te rn eralrc!" tnlolhgoncla entre o commandnDte o creio qno o ol!lcial 

s marcou o numero de praças desta companlun, · do fazenda, Jror não consentir csto •}UO o o commnndantc 

., 
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deduzisse uma p~rl~ dJs vcncimorliOJ d;os pr•cas: o pro· 
&ideute t1a provinda tomou cot,bcciu:cuto !leste nC'guuio, 
remw•u·o ao govauo, o ~overno maudou ás obtaçõos 
compotenttJS, vt:ulilou·ua a queotão do dosvio fraadulonto 
d, diah01ro dus meu ores. l'or~unto qur.J fui o ro;ult.do, 
V. Ex. podcl··me·lr;; dizert Em ~ssumptos tae• dovem 
ser eaorgi.:as e desv.Jad .• s as medidas "''''ptadas pelo 
governo. Fkará o que mais tou!tu a dizer solJre i•to para 
o orcaa:ento 

as dospeus quQ r~zem ao e'l~u~ e o' senico que hão do 
prest.r, quaudo eoses aervlcos podill.o ser tll.o bum apr~· 
voitod"s pelo est~do a~m eno.onus, certamente que 11iio 
potl~:rá pensbr ;do .maneira ,diver;a. daquulla por que ·me 
tenho exprimido. 

l'.ra que o nobre 11•nador pola"provlncla da Bahia não 
attribaa o quo eu digo ú. fdlta de recorda~tl ·1 e que euou 
dispusto • esse respuiw, eu peco liceoc& b V. 1!:_., para Ior 
•o rwbr• sonador o artigo do regulame::t•• qu,, eatá em 
vigor, Qoaes aiio a• pes•oas que podem se! aámlttid81 
<.eos<s companhia•? 1•, os or~hiios ou desv• iitl~• que 
tendo oa req•1isll<•s do art. 16 lo• em remettl~os • •h.t au• 
toridades competentes i 2•, os· lllbos do posso~• q"d our 
sua pobreaa nilo tiverem meio~ de aliweota·los e educa
lo~; s•, na falta lle monores, que s~ achem nas coudlç"es 
dos par111ra"bo~ anteeed~otes, qua11quer outro• l}t;l ~rjão 
apr11entadu1 por1eur Jlllil, tutorer ou quem ltgi:llt .. ,. 
mente 01 rtprelenlc. Ora, ~e eu dtmsse 11 V. Ex. qar, 
tendo iu~p•Ctliooado uma dossas companhias, achei qu'" 
grande m~loriA dos •rue a compuoMo nao erllo das,du.a 
primeiros ch••fl~ t 

O Sll. BARÃO DE MURITJIH: -Occuparei muito 
pouco !flmpo a auenc~o do souado. 

O nobrd seuador ptla província da Jl&hia teve a bon· 
da·1e de occupar·u cum algumas propoiiCG's mlohai 
subre a oomp•ohia de artillces·menorcs, 

O Sa. vrscoxo1: DI! JEQUITINUONHA : -Fui o Sr. 
ministro. 

O Sa. DARÃO 011: 1\luntTIDA:- O Sr. mlnl;tro se oeno· 
pou em prrmeiro logar, m"" V. Ex. tambem quiz ma 
faz• r o;t• houra e , vda invocando a conNtituiç!o do 
imperio para pr JVar qua Psta in>totuiç.~o estava do ar.cordo 
com o p••c~ito conitilucion.l, que manda dur instrucç~o 
primaria gratuil•. 

Di•ae S. E i. que e~b instrucç~o primaria gratuita a•· 
ria de non bum resull•do, se nao désse depois ·trabalho 
á1 peftsoaa a qaem propor•:i<Huíra a inHtrur.ção primaria. 
!'lllo pude b·•w p•r.:•h•r a !ore• da argumeotac~o d~ no
bre senador pola minha província, m•a cui lo, Sr. pre
si•tente, qu• a instilaiçilo d•s compmhi" de aprentizos 
n~~ tem r.enhuma relação com isso. E~t~ Instituição nllu 
dii lr•bdho ao• operario!, unicaweute fórm~ operar i os.,. 

O Sn. FBRR&ISA PENNA: - I.to é pouca? 

O Sn, Dr Ai r•E CAnVALno:- Abusoa de execu,iio. 
0 Sn. BAA.iO llE M UDITIDA :-Eis aqui ao que dá 

log:.r a crea~ilo de losuturçao~ desta naturou. 
Eu, Sr pr~sid~nto, nlu sou contrario á~ lnstltoiçl!es 

•la boneOceJtd! i o que entendo é que ellas nlo devem 
~cr formadas duntro elas praca• de gaerra, como acorttece 
t:om essas compaoblu de menores, 

N'o mo cppuz a que elsaa compsnhiu contlnaauem; 
o qoe disse 5ówente M que nio daria meu voto para 
que ae creaasem oatr~s de semelhaate naturen, porque 
entendo que daqui olla resulta o menor beneficio para a 
marinha de 110erra; fntendo que olla 18 podia r•medlar 
~erfdtameote e satisfazer ao &eniço com indivíduos 
que não tiveasem cu; todo tantos sacnOcios, como blo de 
•:usrar estes menores de que trata o 1esutameu1o de Sl 
dt1 julho da 1860. 

0 Sn. DARÃO DE MURITIBA: - .... 8 fórma á Pllpensas 
e co1u gr~n·<esa.,rill~io do l!:>ta<lo, qrund '• P'io contrario, 
se e lia nll.., exi•lisllll, iga:.csoperarhs se creariil•J nos .,. 
s~naos s"m o>t~ sacrrlicio ~~~ thesouro Fui nisso •JUO eu 
fundei a minha r~pugnanci.i 010 udberir á continuaç~o. 
note·se how, da croaçáo de companhias de• ta naturez., 
porque n:h aprov~it.va mats do que a aJwissão hvro 
dos mocas no; ar.enat:s de otariuba • trazia aMID di1so 
um grande sacriUda ao tbo•~uro. 

S. Ex. t•ersuade·se qao os meninos adtlllttldas nossas 
companhias são unicamente os filhos das pess9as ne· 
eeositadas, eabi vai o equivoco em que está o nobro se· 
nadar, porque nll.o é sóm•nte debta clas;e que se tir~o os 
menor•• par• os companhias d» art1lices; aqui ~sta o 
rogabmento ultimo ae 1860, que manda a•lmiuir qaa<·S• 

A insrrueçilo ptimaria gratuita, da que traia a con&ti· 
tuiç4o, certawentd comprehendo a alimeu&aç!o, o vestaa• 
ria e o mais que se dá aos arlifices de qae eston Ira landoi 
par•ce·me, portanto, que o artigo da conslitulç3o n!o 
tem wuilo cabimento ncbttl caso. 

De ro•to, Sr. presidente, eu já disse que n3o~me op•, 
ponho á coutinuaçilu das coa•panhiaa existentes; ., que 
tenho in·licarlo é que m~ parecia que os saorlOcio& feitos 
~elo.~stado nil.• ser~o compensados •p•la• vsntagens que 
•lle ha de obttr, Tenho explicado o que dis1e: 

quer meninos que forem apre~eutados par tieus ~au, de o SR. FERREIRA PENNA: ·- Sinu discordar do 
wan•ira quo esta ia•tltulçlo ara acoroçôa a irresp1n63· honrado senador qoo ~cahou de !aliar a respeito das com· 
brli~ad~ individual dos pais, que nilo querem educar paohias de apr• ndi1•s arliftcea da muinha, mu nlo 
seus filbod,~ &ind' tenda mPi~s de o lazer i eis porque passa deixar de manifellar a minha opini3o. O que &é 
me pronuncio! cootr .. a iuslllrli~llo, porque demóe de tom dito a favor da creaçlo de toes companhias parece
mail li mata este priocijJÍO da reapon1~bilidade inJivl· me inteirameot~ procedente, nliD úbst~ute 11. rellexl!ol 
dual. do nobre senador, o tomando por fundamento a minba 

Sa a ins&ituiçl[o se limitasse ar.s filhos e aos orpMos propria ob1enaçl[o e o conhecimento mala immodlaltl 
dos servidores do estado da rep.ruçllo da marinba. vu da quo adquiri do qae se acha estabolecido no arsenal de 
gaerra, o a mesmo de quaesquer Q~l•as reparti~Cíos, sem warii1ha · da Bania, julgo a institulç4o &Ao ulil que, S8 
11avida eu nilo teria essa IJIJj•~cAo a oppôr, porque seria dependes1o do meu vota, clla 10 estenderia a todas as 
uma rec~·mpensa dos scrvr(.us presta· lo> por esses indl· provinclas marítimas do imperio. ( Apoiado1.) 
viduos i wus quando elh~ acorvçôa a irroiponsabilidade 
cl&,qlle !aliei, c~rlamenta niio posso dar meu fruco apoio O Sa. vrsco~om DB JBQUITI:>nONII.\:- Tomára V, Ell, 
para qao se creem companhias semtilba!ltes a Pstes. uma para 11 Amazonas. 

Já 11~0 f~llo dos trópecos que ell•s causilu (ponto de O Sn FERREIRA Pc:IKA : -'6.' verdade; o hoorada BO• 

que j:l 100 ccuupei) ao complemento das compauhias de nadar Jll'oVJdll o que so h dizer. Se f,,stie postilvol, desde 
•preudizes murillbtliros; essa nece6sidado fi,,. ntó ceuo já eu propurili a cro11cilo de ama desras campinhias na. 
puuto u~o sati;l;it.l cow a creaç~o dnssas companhias dt: pro~ioc1a do Amazonas, quo lenho a honra do ropresen
:trliilces. Q~;w C.l:!lmiuar a fundo o qu•l hoj•l oihs bilo, · tar i o se ah,toullo·me lle f4ze·lo não ll porque mo sirvfl 
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de obstacu!o ·o ~ccrcscimó de despoza, ma• sim pela con 
r.idoraçilo da ainda ro«o haver nlli um arsenal do mari
nha, Lugo, porém, que o h•jn, por mais pequAno qun 
~eja, dn.,do-me Deus ·vida, hei de propOr esta creação, 
l1ei dcempre~•r todas as dili~encias a m•u nl~nnce para 
que ella seja levada a elfeito, 110rque a consoder11, como 
um beneHdo p•ra aquella pro•incio1 como um dos me· 
Jhores meios de aprovAitar um grande numero de jov"'" 
deavalidos, que,p"r f•lt• de edutlllção" de amparo, n!o so 
hnbilitao para serem membros uteis da socidade, (dpoia· 
do•). 

Quaes farão as razões que o nobrt prooplnante aliPl(OO 
contn a cxlstanciatlascompanhias •le ar•ren~JzrsutiOcc•? 
Em pr1mciro lugar observou S. Ex. que a inslitoiçào é 
mais de btnefiaoncla do que propria da re~artição da 
marinha militar. h poço, poróm, p~rmiss!o p~ra dizM
Jbe que ain1a consi•fenndo-Fe a in•tltalc«o como de ba· 
neft,,encia, é h to uma raz~o de mais p~ra qae a1·ja man· 
\ida .... 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA : - E' verdade 
O Sn FEhREIRA PENNA:- , .. visto que com a be· 

neOaerwia cuncili•·•c per!. itamente o grande inlarepso 
qao t·m o estado cm a1qoirir aruft,,.s bem educados e 
babei~, para osseus arsenaes (Apoiado•), 

di~ponPndo~ dos ~mnac~ virrro r.mprc•gaNa 11m nlli.:in~n 
p11tlitmlarr.:i, ou m•t3belcr.er outrns por JlUa coma, re" 
sullando disso incunte6tavel interesse p~ra o cst~do. 
(Apoiado~.) 

Oas razões produ2iolas pAio nnbre •nna:lor, R qao pa· 
rC•1e mais furtH ~a desp• za que ji se faz, c que e11e cal· 
c:nla em !5().000,~ aonuacs. oom as qu,tro r.ompanhi's 
:·xl.<t-utes nos arsenne• do Riu de J11n•iro, d11 D1hia e d~ 
Pernambur.o, com o nurnnro tot.d do 3Ji0 ~rrendizcs, A' , 
vista do orc"men1o, uhim.•mont~ apresentado l'~lo go. 
v•rno, par .. c~-mA q11e n 1hspeza nil.o d•verá r.hcg•r ~ 
lnnto, mas admittinrtu o r.nlcn!o do nflhro •enadur, dndn 
direi IJDA !ssa quAntia nqo poderia t•r npplir.ndio mais 
o til, mais 1cerrada d~ qoe a educ•elio mor>J o indns· 
trial do c•ntenas de jovenslmsileiros, entro 6S qu•.es 
muitos havwí qoe venhão a prestar ao paiz importantes 
servic<•S (Apoi•do•.) 

f(nrendtl o nobre senador que esta instit<liç~o, com a 
dc.•pez., que com el!a se faz, seria mais justiftcavel 10 

tivess• por unico e principal Um a educação dos a!bos 
dos offidaes c praç~s, e dos empregBdus· da reparlfçh da 
marinha que precisarPm de I LI favor. Nesta par te eslou 
de accord~ cnm o nobr~ sor.ador; mas devo observar 
que o fJroprio.regulamenro quA elle, ha pr~uco leu, n!o 
impede do manfir~ algum~. antes pcrmltm multo expres· 
samente, que se f<ca aquillo qoe S. Ex. entendo que so 
deve f,zcr. 

Diz o regnhmenlo (Lendo): 

• Arl. 16. Para ser ndmiltído como aprendiz arll· 
fice da compaohia é necessario: 1 o, ser brasileiro; 
2°, ter a idade de sete a doze annos ; s•, ser de consti· 
to leão robusla e vaccinado. 

• Art. 17. O nnmero de nprendizes artífices mr.r· 
cado no art. 1° será preenchido : 1°, com os orpb/ios 
ou d~Rvalidos que, \ando os requisitos do art. 1G, f,mm 
remettidus p•las aulo<irlades competente~; 2•, com os 
Jllhos d~s pessoas que por sua pobreza rrilo tiverem 
meios de os alimentar e eduMr. • 

Nós sabemos que em toda a parte habitada lo Brasil 
encontrJo-se DIUÍios meninos, a quem a pobreza, ou a 
falta de prot•cção, embarga o ncr.o~so a qoalqu•r carreira 
honesta c otil, e qunnto á capit•l da Bahi•,em particu· 
lar, o honrado senador sabe, tão bem como eu, quanto é 
avulta1o o numero dos que ordinariamente existem no 
co!legio dos orphilos de S. Joaquim, e na San la Casa da 
Misericordia. Que duslino se b~ do dar a es~es or· 
pblos espo&tos, quando teem já recebido a in•trur.· 
cão primaria, quando chPg~o á í~ade em que podem ,o. 
meçar a prestar algum serviço, quando é indi•pcnaavel 
que deixem os Jogares v.1g•Js P'ra ou troa ígualmenl• des· 
validos? O que se ha de f<zer deiiRR? Lanca·los fóra.da 
casa pia, onde forilo cria~os, deixa· los na rua, entrega· 
los assim á miseri• ~ 

O Sa. BAnlo um .MunrrJDA: - Que destino linhão 
antes ? 

Ora. comquanto aqui se niiu falle especialmente dos 
Olhos dos omprrgados d~ repartíçl!o da marinh•, par•· 
ce-mo que e>tlndo elles nas condiçG s indi••adas, e con
r.orrendo com outro•, nenhum executor do regulamento 
que seja di•creto e bem intencionado poderá ncgar·lhes 

O Sn. FFnRBIRA PENNA :- Os administradores des- a préfr.rencia que merecem (Ap• ia doa). 
tes pbilanlrop;cus cstaboiPcimtntns sempre esforçá- Se, pel• in~pecçiio que· Ulliwamenta passou á compa• 
rio-se por empr~~a-loP, como caixeiros de casas do nhi~ ~xiatente no arsenal da Bahfa, conbec•u o honra~o 
commercio, como aprenàizes de officinas publicas e parti- senador que alguns d<•B meninos admhtidos r<lio estaviio 
cu lares, ou de outro modo que conviesRc ás suas circom- nas r,(lndiçaos exigid•s pelo resulamento, bem ~e vtl qao 
alanciaa, o que nem sempre ora laail. Eliuindo, porém, i! to n«o deve ser considerado como uma r•zilo contra a 
as comp;nbios de aprendizfs dos arscnaes do marinha e bon~Bde c utilidade da instituição (Apoiado••, s"ndo so• 
de KUerra, pareco·me que para a maior parte dclles Mo mP.nte um abuso, que o governo póde !ar.ilmente cor• 
poderá haver melbor c mais ~Pguro deslino do que &•rem rigir. 
ahi alistados, porqua continulto a meher a convooi~nte · flor olllmo declarou o nobre senador que não se op• 
eduaaç~o, sob aq vis las e protecç4o ~o governo, aprendem 1 ondo á CIJnservaç~o dRR companhias j4 crea~as. ~ó teve 
um offioio m•canico, o, depois da haverem servido ao por ft<n em ma< observações muslrar qu11 oilu s•·rá con• 
estado por certo numero de annos, acbilo·se em Ora ba- veniente cr•·ar outrhB, m•s cu, estltDdQ pelo contrario 
bilitado~ para viverem sobrd •i muito boneslamonle, pe,uadírfo d~ liDA pt•der-Re-ha com ~rande ucifJ.larle pu• 

O Sa. vrscoNr•E vB HQUITINIIONII.t. : _ Para serem blioa e•renrt•r k me~m~fiin>tituicl!o a outr.a províncias, 
ciJadãOS Uteis, f,zen•lll·~e-lhe~IIS mo:!( Ll'<(0<l> qUHfi!JfVBIIIUra Jcji!n.,COn• 

~Pihnolas pela experJeiiCÍil, o ree~•Mo q11o1" upíniilo ma-
0 Sa. FcnnEtnA PENNA : -Ponderou lambem o mlestada por pn.soa tilo digu• de con•ioloroç!o. comn 0 

n6bro som1d. r, que, se o numero destas companhias se nvbre senador, pr•jlr•llque de algum morto a rc:liiz•çlio 
nugmontor, podfril nttl dar sH soperabundancia de 11· rio am tal plano, julguei dever OJ•pOr lho estas br~ves 
tili~r.s nos arsanr•es. Creio, senhores, que bto soria rull<xúcs. 
para oós uma fortuna (ap••iados), P"fiJUd vemos que o 
pniz aluda sento tant• faltl do bons artiflco• qu~ uãr1 
pódo di•pens•~r os estrangeiros, c no caso do re>lizar-~u 
o qac u nobre fCnador prevõ to:lcs nquclles que furem 

O Sfl. JOAQUIM JOSE' TllN Ar. !O iminidro da m,,. 
ruJ/"'):- Sr. p1eoJduoto, J,y:lutu-rue J•nra drzer poucas 
p111avra~. 



i 
j Fol~uoi muito de ouvir o noLro sen~rlor p"la D•hía' 

dizer f[Ud n;io se oppunha á OliStfncia tiJ in>títuicão 
dCJH aprondbos artillcer.; nem o r. do o1perar do S. E~. 
díve's~ opinião. S. Ex. enxcrgc,u ppena• cruo na corn
posíçilo do.<sas companhias havia •l~um abu•o. Esto 
abuso n~o tluvído que exista, mag, como muiu bt•m 
acnba de di~er o nobTd Rtn"d"r pel:1 província do Ama-
1on~s, póde ser destruido com muít, !d ilidado. 

DE 5 DE AGO!T!I, 

Prrsidencia do SI'. ~iscondc de ,túaeté. 

A's 11 horas d~ m&nM, feita a chamada acha rito-s! 
prescnte6 29 Sr~. ;eua,Jores, !all.\ndo com eau~l parti~i· 
P'd• os Srs. Cunha Vasconcelto,, Sorqueira e .Mello, 
barão de Gotegípe, barã•J ds S. Lourenço, Soriza Franco, 
Baptista de Oliveira, Borg~s Monldro, Carneiro •I~ 
Campos, Matto'o Camara, Mendes dos San too, Vlann '• 
Aliranda, Sinrmbú, Silveira da llotta, Jobim, Dias do. 
Canalbo, Mafra, Nahuco de Araujo, vbeonde de J•qulti· 
nh•,nha, visaond~ de Ahranguape e visconde do Uru• 
gn•y; e sem ela os Sra. Souza Qdeiroz, P•ula Alho· 
querqae, Paula Pe61va , Fernandes Torres, Fonseca, 
visccnde de Suasauna, e visconde da Boa Vi~ta. 

Posso ~JIIrmar ao senado que, tendo h,viifo ultima• 
mcnt• mAi.s d• cincoenta vag~• na companhia da cOrte, 
crn cons~quencia d' t•r passado igu•l numero ~~ opren 
diz~• pt~ra 11 compar,llia de artifio•s ul!ultos, n!o ai!O!lrlli 
ainda uma eó creanç\ que não estiveRHe nas circom!tan
cias tXigi•las pelo r•gui.mouto; tenho ti•lo a e> I• r .. a. 
peito o mah ex•cl·• qoe ~ r os,iv~l; muit~s vezes o m·u 
namarad01, o Sr. cheio de esquadrle iosp~otordo arseual, 
inf· rma favoravelm~nte, e eu dnda digo lhe:- Ind•· 
aua •e esta creança.ll complutacuente desvalida, ae tem 
Jlai ou protectt•r o se ellas não taem meios para cdaoa-la, 
..;.. Só mente qu•ndu a io~ormaçâo d'1da a asso rosp•ilo o! 
nffirDJativa, o! que eu mando admittir o• menores, Ainda 
ha poucos nias mandei a•Jmitt•r d us Olhos de um com• 
mls•ario de 1• claS88, que fallcceu duixando 11 f•milia na 
desgraça; t:io deprdssa snubu quB havia 0880i dous in• 
felizes meninos. qoe padrão ser edur.ad, s á custa da na• 
ç[o, n4o tive a menor do vida em rec~llo·los ns compa· 
nhta, oem procurei mais infaJmaçJas, 

Acnntoca muitae vezes que, quando es1es rapazes teem 
j~ uma edur.a~ilo regular, e po•lem prest•r slgum s~r · 
viç6, ~eos pais <•U prote~:tores raqu3rem qo" Ines sejilo 
onmgaes: mas meus sntec•·s4oreo •cguirão a 1!8IA re~· 
p><ito uma re~n que ~u adoptei; nlio ehtreg~~ão e;ses 
Juocos, se não depois que sous p11is ou pNtoutorea sntis· 
razil:o a despnza (dita pelo talado: e~te correctivo cr•io 
que tl excellente, (Apoiaolo1.) 

As companhias, pur consequenaia, desemJMinblo com· 
plrltamente o fim para que o governo as creoo, e p.,gh 
exub~rantemente to•lo o sacdficio que o thesouro faz 
com e lias. O abusu ha de ser extirpaao, bel dd ronom· 
mendar que o me•mo que se prati·:a na cOrte, pratique· 
so tamb31D nas provinchs ou~e ba des~as compaobiu. 

O Sn. vtscoNoll DE J&QUITI!MoNIIA:- Votos I 'otos I 
mas j ~ do Ira caso. 

Nlo havendo m•ls quem tivesse a palavr1, ficou a 
diacouão encerrada JIOr !alta de ou mero para vutnr-~e. 

Retirou-se o Sr. ministro com as mes111as formalidades 
do eatylo, e o Sr. presidente deu para ordem do dia da 
s•gurnte sessão : 

3• discussão dJS segaint•s propesfçGos : 

O Sr. preiidenla docla~oa que nlo podia havor a816~0 
por falta de numero para turmar caSl·; convidou 011 
Srs, senadores pr•sentes para tr&balbar~m nas commis· 
aGes , e dea mais para ordem do dia 6, além das mate
riu já design~daa: 

s• di!cu•silo da proposiçlo da camau des Srs. depu • 
ta~os, el•vando a 8008 o ordenado do p~rleiro da acs• 
demia ihs Bella•·Arws. -

õ7• 1e11ilo. 

Ell 6 llll ACOiTO, 

Pre&iclencia do Sr.· tJisconde de AbaeU. 

SUIIlURIO.- EJpediente,- Ordem do dii&. -Pens~o a 
D. Caudida Fraga Neve~. Ob;ervaçGes do Sr. Vascon· 
cellos. - Pensiio ao capitão reformado J. F. do ReKO 
ll.rroto. -Ordenado ao porteiro da academia· d•s 
Ir• lias artes. - Pens1o a IJ. ti:scolastica Basilia de 
Seixas. - Ponslo a Philles Broom. - Pansllo a D. 
CJn Jida Rosa Pereua Nunes. Ohjdrvaçll,s do Sr. F. 
Penna. -l'rn•lo a D Jos9pha d~ Cruz e Silva de 
Andra~e.- Substilnlcão do actual sy,tema dd. pezos 
e medi•l81. D1•cursus dos Srs. miniotro da agrieoltura 
e Fcrrt·ira Penna.- Fixação de fvrçu n1•aes, Dbcur .. 
soa dos Sra. vise mde de J equiliobonba e mlnhtro da 
marinha. · · 

A's 11 horas rla manhlt, achan~o-se preseDtas 30 Srs. 
senodore.1, o Sr. preddonte abria a seullo. 

Lidas as actas de S e 5 do corrente mez furno appro
vadas. 

llPllDIENTE, 

O Sr. 1 • secrelarlo Iro: 
1•, sub•tituindo o actual systeou de pesos e medidas 

pelo systema 111etrico fr~ncez; 

2•, proposta do pn.Jer e.xocutivo sobre caum~ntos 
rnixtos, cvm a emenda subslitutiva da cawur• dos Srs. 
doputad,,s; 

Urn .,m,,fo do miuistcrio dos nrgnrios da agrlr.oltur4 
llll<lrca das io!<~raraç~cs solídradas sol1ro a. r.orou.hsrõo 
scioutiftco, encamgarla de explorar o mt.riur do Brasil. 

A' chegada do Sr. ministro dR m•rinha, r.ontinuacno 
da 2• ~i,cos.;iio 1la proposta do potlor executivo, quA 6x11 
as forcas d" mar para o armo fina~rceiro dA 1~02 a 
1863, oom as orueu~as da c•mara dos Srs. deputados, 
precedendo a vutaç;to do art. 3° (adilitlfoJ, cuja discussllo 
llcou enc~rradu; 

E as materías já designnt!Js; 

J,eyantcu-so a smão ás~ Mra; tia tard~. 

-A' quem f•z a r~qul•icão. · 
Um r~quer1mento de Jono Jooá Ennee Jl,rndeira, 

sabdllo portugucz, pedindo carta de rr,turnJi,ação de 
clda•tiio brusiterru.-A' commis8Do de con•titoiç4o, 

Um ~tiU·io do minl~terio dos nrgor.io•s olo impPrio, 
acomp•r•h•nllo o •ut·>gra~ho rla re~o'uçü,, da nsscu,iJiéa 
g;ral te~islativa, approvanrto a peosilo de 500 r•. di .riu8, 
concedioia á ca~a um ~os guardas nooionnea da pru•inria 
da P.írabyba, Fraor.ctlino Antonio Marques o Antonio 
Fdi~ da tJnnceíç5o, 11& quol r~solot.~o Sna Magn.,t~da o 
!mpcmdor r.ons~nto. -Ficou o son;r~o int.irn•lo, om;n· 

' dou·se collln,um~ar ti r.amara doa Srs. de )lutados. 

o 
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Um officio do DlÍIIÍSt·;l'iO ·dos ·nrg·lCÍ•l~ da r .. zonda, 
~ICJCa rias ÍllÍtlrlilóÇikS roquisit,das 8Ql Offi \iO do S'llado 
~!t1 ;~9 1jo 1/JI•Z j'~túXiiiJO fintto, rtd:ttivas á ~·rosíden :ia tJa 

j)J:úvi.uc.i:a. dv P.~rá.·-A' quew fez a requhicf~IJ. 

tabdociJa que as pemücs dovetáü seoopra vig ··rar on lor 
elfeito dcb<l• a dara do bUa com·cssãu, So o &ouado n.1o 
acha proeoJcnr.es os motivos quo jrl uqoí S<l tcorn all•·gadu 
pal'a sa náo cmlm·Jartun, nu srntltJO uc '.J~o m:~ rt:Ídri, IJB 

decretos dJ poder executivo; hdavia, crdo qm dovo li· 
mi.ar o uso d"sto txpedi.•nto a casos muito odpeciaos, 
l•lvez ~eja equitativo que a um scrviJt•t do er.tado que 
·ruorrco ow cowhlto dcf•ndoudo aa nossas institoicõr~, 
&f•!HOVo·se a peusão do .. de u da ln da concessão, mas não 
asstrn pon.iles que são d•das f6ra dn casos c;traordinariu~ 
como e•ta de que se tr.~la. 

Um rtquerirnento ao Sr. harit•' de Collgipo, pediu
do ilo<ncavum retirar-se JIUI'a a p•oyiucra d~ !labia, 

O Sn. Phi:StoENTE;-'- Os senb0res que !à o de volo ... 

o Sn. FERIIEiliA PllN~A: -Creio que tom sido de 
"H,)'io irá comoutssilo dd ooustituicuo. 

O Sn. rnEslo~NlE:- Qoandu um Sr. senado!' f,z um 
11ffido MI s•uaao pc.Jindo licooc•, t"m o officto ido á com• 
t11is•i!o !lo consliUuçáo, mas neste caso é uma licença 
quo qnad é rwdi la ~elo nulJTd sem dor vcrhalrnent~. 
A quoror-se um rigor porUto, ó preciso quo, sendo um 
requerimento, seja posto cm discUH!iío. 

Y. Ex. comprchendcr(qoa todo o lntoresso qoa ma· 
ni(•Rto r.osla que,tão so destina a .so rrgularisnr a con· 
CO&S:iO, 

O Sn. FEnn!:tnA PENiiA; - Apolad,,, como convém, 
O SR. VAscoNr.eLLos: - Se, porventura, o que e:.~ 

estou dizendo é de um rigor llnat:c~iro cxlraordiunrio, 
pedida ao senado então que modifique os to ritor, Inni
tando a approvaç~o da d•ta lia concessão a hypotheses 
muito especiacs, porque, como p~reco de eqoí<1ado, cir· 
cumstancias ha em que os serviços a remunerar são da 
t~l ordem e a pertnna om que 11ca a fau:ilia do servidor 
do fstado 6 tal <!UO se possa autorisar o principio dd >e 
paf!•r a pen1ão desle a data da conces!ilo; mas, Sr. pre
sidente, mo parece quo nlio devo entender· se como regra 
que a emenda do nob:e seuador fosse approvada. 

O Sn. \'I!CONPE DE JEQUITINIIONn.l: -E' de cstylo ir 
ll comwis&ão, 

0 Sa. FERREIRA PENNA;- V, Ex. pormílta que lhe 
t•bs;rvo um pr~odcnt~ IIIUÍI> reconto: o raquoriweoto 
que o Sr. [lcrmmdes 'l'orres fez para ;e retirará [!TO• 

vi neta da Mmas, foi á comruis~lio, · 

O S1l. rnrWVENTE:- Pois llom, vá á commis;i!o, 

OIIDEAI DO DIA. 

PENsiO A D, CANOIOA ••n,\r.A I"EVE•, 

Entr,:u on 3• discus,iio a propo·.içi\o da c3mara dos 
SrH. dM11utados, approvando a pemr.o mensal do SOS 
concedida a D. CunJida Frag• .Neves. 

O SR. VASCONC~;LLOS:- Esta rosoloçi!o approva 
a Jl'~nsrtu de 3ii8 m•nsaes conr.•d••1a, por decr,to do 24 
do óUiubro de !860, u D. Candi·la Neves. Ti uva do com
l!tissurio do t~wrlra classe da arm><la Josó Rodrigues 
Nove• ; veiu da c•mura dos deputados FOm nenhuma 
cman~a, isto é, sem accreseentarneuto algum ; o nobre 
senador pela ~rovinoia do Amazonas toJl'õroccu porém Dl 
2' discimáo c.,t~ ~mendatLc•dnt: • A agraciada per· 
ccbor;i c;tl ~.cosiio desde a da h do decreto que a conco. 
<h·u. , V. Ex. torá pre,cntes os motivos que allogou o 
ltOnrado senn~nr, aotor da emcn la, para fondaolOntl·la; 
r.r.:.Jy<ou on ditrorontes precedernos qoo !C tcoru cstabele· 
cido~ d,~d~ i850, o rnostrou quo 1té es>a data os agracia
uos nrio flCr.,•lliiío a pensão sulllio, como d de cslylo, da 
d•ta da. ap~rov• çSo. 

O Sn. FEnnt:rnA PENNA:- Apoiado. 

Tomei a palavra no intuito de e!labelecer um deLate 
regular ; se, porém, Jtào houver impu~nacilo, ficarei 
te11do para mim que a approvação do s.nado niío im
porta o estabelecimento de um precedente quo acho que 
uiio se funda em llons prindJ•ios, 

ScnJo julgada suffi.,iontcm~nte discuti<la, fui a p·opo
siçã·' approvada com a em c nela olf•r"mda em 2• discussão, 
e remettida :1 commissao de redac~ilo para voltará cnmara 
doo Srs. dcputatlos. 

PENSÃO AO CUI'rlio REFOIIUADO J, F, DO RE<lO P.IIIRETO, 

Entrou em s• dis·~usdo a propo~ic~o da r.r.mnr,, diiS Srs. 
deput•dos, ur,provando a pen>ão arwu l de 9008 ccmce
di~a ao cartitiio rtformado Jutto Fr•ndsco .:lo Ue~o llar
rotu.-Fui s~m dtllau approvad, para subir à sancçlio 
imperial. 

• OIIDENADO AO rORTEIIlO DA ACADEIJI,\ DAS DELLAS·ARTES, 

Entrou em S• <liscus•ão a prnposic~o da cnmua dos 
Sr~. deputados, dcvan•10 n avos o ordcna1o do porti'ÍTII 
do acad•wia da; llcllas·Artos.- Foi sern debate igual• 
mento appr11vada para. subir ti sanc~ã11 imperiol. 

PENSÃO A D. ESCOL•STICA DASILIA UE SEIXU. 

O f;n, \'•s•ONCELLOS:- De 1850 poróm em diante 
t,~m prr1valo!lido, ora um pri~~~~pio, ora outro, isto é, f'm 
UilS c .. su> OS >graoi;u!os fl•t•ccbcm a mercu <h data do 
decreto, por emenda foi ta nas CJWar.1s, e om outros ea>os 
da d•ta al approvação. ü ltonra•Jo sen·•lor quiz chamar 
Jllra %!~ ponto a r.tLancih do senado e portiu que so 
ust:•loolllct'Hfe 0111 preco1eniC; V, Ex. ouviu quo Jlor osta 
uiJ!:u•tii-.1 flltáo ]Hoduzi<lus alguns nrgumunlos que me 
}>aréC<'tn ~aliosos pa" mostrar que nào ti reg11lar o pro
·~ertim•·uto tlo ~a approvnr a p•01llo desde n dnln do 
dccrdo que a conccdcu, porquanto, altara·so por est& 
medo o <JUa~tiLQlivo lltltio pelo decreto do poder cxe
crJtiv,,, e nós ui! o tnmos uut•.ridudo seol'io par~ upproyar 
ou r••Jcilnr a wernl pecuniaria que fOr concedida per 
esse poder. Al~m di>$0 n l•t no >ta casó ter:l tlTcito re
lro,ctivo, o quo ó c~ntra os bLn~ prio··ipÍ!lS do Jireito. 

Entrou om 1' di;cas6ão a proposição da camar•l dos 
Srs. dPpUladul, aprovando a per.sào annual concodtda a 
D. E;culaoLica JJ.silh de Scixu. 

!lu r.ntomlu que o principio deve m••ntcr·se, e mo 
parrco qa·J a a;J,ruvt<r,Jio da cm,!nda do honrado sanador 
pela pro,.iudl do Amazonas não imporia a sancção uo um 
).•t'ct<:li•Ht~'; do SQr~~J qnr. fiqu-e COffi!J rt~t:rc'l. Cnt:e llÓS t!Ja 

Foi nppron~a. passando p.ra 2• discu!siiG o deata 
para s•, sem debata. 

PENSXO A rUILLES DROOlt. 

Seguia-se a 1' dis:ussno da proposiçSo ~s ramar~ 
dos Srs. dt•potndos, approvaodo a pensão aonunl do 7201 
concedida a Pllillcs Uro~m. 

Passou ig11almante para 2' dls~ossão e desta para 
s•, sem doba te. 

I'ENSÃO A O, CAND:O.I JlOSA PlmEIRA NUNES, 
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tios Srs. dopntatlo.<, approvando a ~cnsiio annnal concc 1 terb, julgo ainda nec~ssario antes da f(·t!çl!o do a~t. ~ .. 
1 d . IJ Clndid.llosa Poreira Nunes. dar a TJ!iio porque não ~1\'-rcço a e!llonúa oJc que faii~J, 
'
1
; ~ AJ;pr~vada passando p"ra 2' discussão, comocan· O art. !0 do projecto di2: • E' approvada a pensuo 

,, 
0 

1 1 1.' annu~l d~26•18 conce<1iola. p •r der.r•tua" 20 ele nOVAmbro 
uO·SO pij o ar • • c ' n p ' ' N . do anntt p&Sil\tlOt a 0. trtllldll OSil tlTCJra IJOP.II, VIUVB 

O S[l FEIHlE!Ri PENNA(d1·pnis 1le tcrexaminad11 •lo 11 Irercs .rcf.JTma~o do ;xerc•tn Fr"nci"o Jn,é Nunes, 
os p<lpeis.: ·- Pur dt•crero rlc IH d' •g··>l•• <~c. I SRO r.on· a qual a wrceber:i dARdA a rJata do mesmn decmo. • 
c•d•u o ~overno a D. Ca•·dida lh~a P.re1r~ NunPs, Quem Ior o derret<~ do 20 d" nov.mbru que u•~lm nppr"~ 
vi uva do alferes reformado do exerc1to Franr1.~"? Jo•~ vam~s. verá IJDC •llo é concebido DOFIPR term• s. (Lendo): 
Nuoos, urna rw••ilo aonual de 13~8. sem preJnrzo do , Attendonrlo ao que reprrser~tut D. Canrhola no.;a Pa~ 
moh sol•to 'l"" olla rmrcobe. Por outro decr.Ho d" 20 do reh•a Nunes, vi uva do al!<re.i reformado do ex.rcitu 
novembro úo m-smo anno, e antes de tor u·to, segundo Jrrancisco Josó Nun~s, o aos serviços por este pro .. hdos: 
mo parece, submottiJo ao cunber.imonto do corpo Je~is- Uoi pcor IJ<m C•>oco•ler-lho a ponfão anoual de 21Hf', 
Iat.vo uquolle t•Utro de ag"sto, concedeu o gr.verno a esta dependendo porém fsta merrô de approv•c~o da auem• 
Wtl&ma vi uva urna poJnlào de 21!-18, declarando qne fi~a- lJiéa ~ora[ Jegi;J,tiva, e flcan,Jo sem elf•rta O deoroto, 
va sem eff· i to o do•r.rtto anterior. Snbmetlldo o negoci" do JS de ago!lo ultimo pelo qual !~i concedida á dita 
to conheciu.ento da assernbléa S•lfal, passou na camara vinVJ a pemão annnal de !:!?$. • 
dos doputodos a propo.dção do que agora trat•mos, no' A' vista disto, Sr. presidente, p:.rer.o cscns~do o 
l~rmos st•guintes 1/cndoi: art j,0 da proposlcãJ (Apoiados) e se •llafôr ~upprimi~o 

• Art. 1.• E' apprt1v11da a pensão annual do 2648 p•la votação, 110 S'narlo, como erote~lllo que d·vo ser, 
concedi<la por rlo,Jreto tio 20 do llüVo~bro doant.o passado ainda podert moq na 3" discnss1i" aoJopt•r altnma emon~a 
a D, Cwdida II•J8a p,,r, ira N•nes, v• uva do ai fero~ refor· que porventura se julguo """'>Saria par,, 1ornar mnu 
mado tio exr.rollto FrJn isco José Nunes, a qnal porco· clara a redacciio do art, 1" quo pas~ará a sor unfeo. 
berá desde a dut~ do me.omo do~reto, . Foi rejeitado o ar!. 2° e passou a proposicil·l pua 3' 

, Art 2 o Fica s•.cn el\',it•J o decreto da 12 (devn s• discussão, 
dizer 18) rlo agosto do mr·snJo atrno, pdo qual foi conce· 
d1•Ja á nqoella vtuva a pens~o dnnual de 1328; e fdVO· 
g:.uJ~u as du:posi~ões cm contrario. • 

A re~a~~ão dl,st 1 proposi.ão não mA parare conve· 
nier.to, porque induz a crer <IUe a nsserubléa geral rcvogu 
uw decreto do po•ler executtvo, e quando o mesmo po· 
dor elocutivo j:l o revogr.u, 

O Sn. VASCilNCELLOS:-Apoialo, 
O 811 FEnnEIRA PEN~A:-0 governo, conccdondo a 

pen>iio p•;r ~ecn to de 2J do nuvewbro, declarou n•S3" 
DW.\IJJO acto quu Jio,v~ sem elioliO o de •g• sto; sobro 
csw.Jwis. ucroluuna rlt~libera~ão pod•mos l••m:or, 

.r~u fJíio cJlTM~"~;o uma ernent1a, Sr. pre~oi tente, tfUO 

St11Ía propri.Jmeulo C o redd·ção, p11rque não de.i ju 
doawr:or a ndtlJ.ciio do proje:to; mas julguei con
Vt•nionto dizur rsta.; poucas palavras, para qn• o puLiiw 
fi<ruo cvnholcenrlo 11ue uM preto-n•le<uos revogar um de· 
crrto do pod•r ~<xoculivo. A rrsoluo.lill so:i•IJ·m redi
gitfa tO di~~e~se: • ~,jt!I.L ~>JlJ)fLo\'a,fa a pemãr1 annoal dO 
2648 conc<Hl!da a D. CunJictli Hosa Pereira Nunes, nos 
termos do d'crtl•l de 20 de nove" bro ne 1860 • : porque 
qcom con·ult~"o e>tc decreto veria qu~ elle mesmo re
vogou o do agosto. 

Nlla me opponh•.1. repito, á mataria da r~solucilo; 
faco e•;t:os ob,crvnçües pora que se comprcheo~a bem 
o sentido cm quo dou o mou V'Jto. 

O Sn. V<SCONOE DE rEOUI'rlNUONUA: - Nd realidade, 
revoga-se um aecreto do potlor cxecuth•o. 

O Sn. FEnnEill.l PENNA :-Que o mesmo po ler exe
cutivo jti revogou. 

O So. VISCGNOE nr. moutTtNUDNUA : - E' pois pre< i'a 
nml emenda. 

O Sn. PnESIDENTE :-A emenda sú plJo ter Jogar no 
art. 2. 0 

O Sn. vtscoNDll om rr.ooiTINUONrr.\:- Sim, senlJor. 
Dado o nrt. I" por discutido foi 'pprovado, e entrou 

cm dis!.!U3são o nrt 2.0 

PENSÃO AD. JOSEVUA COOZ ll SILV,\ DB ANDRAnll, 
Entrun finalm•ntu cm 1° discuss.~o a prnposiç:I~ <b 

oamara tio• Srs. deputadc.s, approvnOIJo n pens~o annual 
de SOOJI conce.liola a D. losrpbn Cruz e Silvo ilo An<lra
<le. Passou p•ra 2" disr.uss[,, e desta para a 3• tem doba to, 
sond~ approvados tanlo o 1° como o 2" arti~o. 

SCOST!TUI•;ÃU DO AC'l'UAL SYSTE:lA DE PEZOS I 

WE:D10AS, 

So•grtin se a 3• discuss~o do prc•je~to 1ubstituindo o 
actual ~ystom~ do po2•)B e mediJas p•lo syst,ma metrico· 
francez, 

O SR. SOUZa E MEL LO (mitli&ll·o da agricullura): 
-Sr. presidente, julguei-me olsriga<lo a tomar a palavrA 
em consoquencia do convite que me foi feito na 2" dis· 
cus>ão dosto projor.to, o em OC•J;sião em que eu não 111'1 
achava presento. Então um D•·br•1•naú~r oi•se (Lwdo): 
• P•C" licença ao seuno!o para ler o que contém este pa~ 
pel .que será impresso, e o Sr. ministro da nKrillultura, 
!JUO niia tstá na c>sa, ern ontra s-.ssf.o poderá rectificar 
sen engano ou mostrn r que silo intxnctas as in!ormeçil;s 
que me deu pessoa fidedigna. • 

Maravilbou-me, Sr. presidente, quando mtl dhserão. 
que so h~via taudo do inexactas os rnfurm11çõ•s que d•i 
a respeito da multiplici<lade de medhl"s <le quo em acral 
se usa Plllrd roó~, e o exemplo citado do que >O prnti·:a na 
O>trnda de faro d~ D. Pedro II. O s•natlo d•ve estor 
lomLrado de que cu não trouxe o que se passa nessa es· 
trada do forro, a respbito de medidas, senão como um ar· 
gumonto para moRtrar a neres,ülnde quo linhamos da 
melh~rar o nosso ;ystema d~ p>zos e medidas. No•sa oc
easifio eu disse, e está escript<•. que naquolle estabel•ci• 
monto se ompro~~vlio oito d11ferentns espocies do meditbs 
linfares, e é isto o qu• f1oi tox•tlo do inexactid~o: mas o 
proprio bonr~do s~nador que julgou inexacta minha 
proposit'lio, fui o mesmo qoo se onr.urregou de dlmons· 
trar que ella era verdadei1·• .... 

O Sn. D. MANOEL:- Refori-me :is informn~Ocs qac 
me derão. O Sn. FEnRI':J[IA PENNA :-Sr. presitlcnte, pare

cendo t•rem merecido o n•serorinwnto de nl~uns hon
rados scuttdorcs ~s obsrrva1·ilcs 'lUC Jiz sobro esta ffil· 

O Sn. liiNISTn·1 n.\ ,lnntclll.TllnA: - .... porqM i<'ll 
ilofurm~çücs que tliz~m o rnosrno que eu aqni cti:>c, 



ao SES~5110 g;,r G D11 AGOSTO !Jll JSGJ 

O Sn. D. Mt.:-õuEL:- Isto é o CJOO não sei. 
0 Sn.IIINI>!TIIO ll.\ AGRICULTUaA:-Anteode I r sido 

JIUbli~;,tlo o dtscurso do nobre senador, quando on apo· 
JH•S sabia quo tio h a sido taxado de inexacto, app!iro>c•u • 
mo o Jlr•siduoto da estrada de ferro lie D. l'tdro II a 
tratar dn no~otios da estratlu, " veJ·~qrolol·•h·• •a oom 
eJMto não se usava da uniJado- p:tlwo portuguez
para a cubaçl!o d•s maderras o nt•teriaes .transpurtados; 
~e para a mcdic~o aos trabalhos pas galoms d.:a tunneis 
não s•J usava do pú inglcz i se par• o cor.hmwento ~o 
· tmbalho d~ 11\ono e dosa torro da jard,, se para a ava
liac:io da ~stonsao da estrada da mil na insleza, se n~>s 
r•gulam!ntos 011 uos esttdutos nii• se uala d.1legua do 
lS no gt·.io para rnucor a zona dentro Ja qu"l unha a 

·estrada [JJ'Ívilogio, se tau• Lema taxa ílineraria não d<V~ 
ror cobrada por l'gua de 3,000 braças, se n5o se em
pregava as unidades Jin,ates lrancez~s, o melro e o 
kitollletro e a bra\ill brasileira .. Ab!lrahindo o ln lo melro, 
abi estilo as .ollo onida.Jes dilf•rentes de que f•llei. 
1\e~pondeu-me o presiolento: • Não h" duvida alguma. • 
E' isto utcsmo o que so vê do papel que aqui foi lido, 

O Sn. D. AIMIOEL:- Eotamos concorl~s? 

O· Sn. !IJ~JSrno DA AGRJCUL'rUM: -Não ltouvo 
lnc:tactidau. 

O Sn. D. MANOEL :-Pergunto se estamos coocor.les? 
O Sn. UINIRTno JJA AGntcULTUnA:- EstamnP con

cordes no fac10, mas não na palavra- inexactidão -
on disbe at!Uillo que narealidade se prAti~a. 

O SR. D. M.\NOEL :-llm tiveiol~rmaçõos contrarias. 
0 Sn. ,11 NISTM DA AOniCULTURA: -0 que AMbO 

de exptlr me fvi dito pelo presidente da comp•nlua, foi o 
que observei quando vi6llei aquelle eshbdecimeuto, e 
ti~ mah a mais ó o que consta da informação l]fiA ctigi 
offi•:i.lment• ao engenheiro fiscal da estrada d• ferro. 
To las estas iuformaçOe• ~~o unisonhs, concorolão entre 
~i. por rons~qu1:nci>, é fóra d·• to.la a duvida, é cxactis
simo IJDO pelo menos oito diJTorenles medidas lineares 
se empreg~" n~ utrada de ferro. 

Ora, isto porventura pó te ser repnta<lo uma acca•a· 
· ção áqndilo cst•b•lecimento? De manfira nenhuma 
Os propríos rcirtlam•fllos do golverno refcrem·RO a mui· 
tas medidas dtiTorm•tes, e n•c~s>orinmenle de lia• devia-se 
fazer uso. E' alll empro~ndo lodo o syAt<ma in~l•z e 
este Ulll ptuco all•!rado, purqoe dividem o pó, t1ão rm 
polleg:ulas e Ji,,)ta~, mas. Ecgundo a ordem dMimal, 
para a fadlidade do c•lcolo; todo o systema. iin•ar fr•n· 
cez é a !li t·m~r··~aolo taml•em, ns•tm eomo o bra•ilciro i 
ora, ua multip:ici~nde destas m01tiolas nfio ha ào rPsU'tar 
nece.;sariamente erros e inc•mv~nior.tos? D, certo, isto 
!lera sor a orig"JU de muitos erros .... 

O Sn. D AIANOEL:- Venha o ~y;tem:• mellico para 
remediar tudo. 

O Sa.MtNtsno D.\ AGatcnLTUR.I: - •••• e e isto mesmo 
11 quo wu informou o ong•nhdro liscal. 

O Sn D. 111.1~01·:1.:- Nito len as noticias de Por
tug.\1 a !'SIC rospeilu? São bons .... 

O Sn. lllliiSTIIO liA .lGIIICULTUIIA:- .... A rclaçi!o 
dus O!calas ra1as vezes roinddo com os relacú•s numa
ricas, o que pólo dar motivos a iucouveniontos comi· 
drr;vri.i. 

Eu <lisse l·lmbollll do P•~s~g·•m qu~ a grandeza qoe 
ciHHnr.mos pi• Imo r•â(i t•stava dotormiu.1111, bto é, que 
uti.u Cbtâ Jeg;dmr-n!cJ flxa•lll, Sli a hSsernblén g.:ar.:d [' 111~ 
lfO~B" C<·n.lltu•çrto [lodo J•,signar os J•ad1úes llao muli· 

. d.1s. e cu não conl11ço acto algum lcgislallro qno marquo 
• graudeza do pnlll•O .nem ua v.Jra. Sei qull o governo 
por utn roguLuncnto mandou quo na aH.111d g• so re· 
putaRse u m-tro certa 'l"'"a da var11, na raz:la de uma 
var•• por NJZC acnimt-lro~, UJilS is tu mio é outra. con!l" 
wab du qno uma medida provborh para a rooJuc•;ao d,a 
uui~ao1cs fruncez•s ás nossa•; a thaçáo da grandeu 
-palmo- d· t•rwiu•da fOio poder lngl;lbtt'I'O eu a não 
conheço. 

E' v• r Jade quo s~ disRo aqn! que o palmo estava ~:u
dll, que era i 11 u•i a 22 c•ontimctrns, porque I& lo tmha 
,,ffirm,do o illustrc mathcmntico porlugunz Podro.iuneo, 
mn> náa s•t como soriaroent• 10 possa nvançar tal pro· 
posição. Tudo• r•ÓJ s>bemns quo em 1792 foi quo so co• 
mecar~o os operaçllfla fdtaR por Mechaia e Oelambre 
para determinar a grnnd.za do arro do meredhno !erre!• 
Ir~ que p11SSa ptr Pariz, afiro de tllar a fr•r.d•za do me• 
trQ e que so DCitbarlo as operaçil~R em 1798, cteio ou. 
o r:, se só em 1708 foi que se pltde delerwinar qusl 
er• a ~r·ndeza do IIICtro, c~ mo Pedro Nunes qu; morreu 
em ll>'iO e tantos pMia blllilo 1\divinbar que o m•lro d~
via t•·r tal exlen:lio, e que, porc••nsequencin, o palmo 11• 
nba wm t.ssa grandrzu certa e deterroinarJ,\ te:açii•.~? 
Nisto nrce•sariaa.eote ha equivcoco; Pe~ro Nunci nao 
podill t'r JITOst:ienl'i• p11r~ saber qual a grandeza do mo
tro, ~. portanto, fixar a relação entre tste e a vara, 1 u 
palm·J. 

Ora sondo esras as ir.oxacti·ll!es de qoe (ui occusa~o, 
parrc~-m~ que 1er.lw mostrado que fui exacto, e Sol iS· 
foi lo o couvite que n•e foi fuito. 

O SR. FERREIRA PENN A:- Quando se spwen• 
toa este pr<•jtlceo, pard•:du•DIO qun a <ua adopÇ~o pelo 
so11ado niío eru·ontmria gran,je ob•t.cuto, p .. rquo cu e~
lava p•rsua.Jitlo de qu~, so.ndo a m·•terla wJII ientem~nt~ 
conhnciola, não •ú p,J~s noticias e informatõ~s· recebtolas 
de diversos p.izcs fStrang••ir.ts, mas tambem peio estml<l 
dos livros rJue deli• mtilo espcri.lm"nl~, e meswo por 
alga ma Jll'. tica qua jti ba om nosso paiz. 1•0 leria a re
furma a que so refere o mesmo projecto s~r admiuiua, 
cofllo teent siolo outros rnelhor.lmeulos, wrbi gralitJ, a 
navegação a V>{lllr, a illuwinação a g,.z, a>1 eolradas do 
f~rru, o tel~graphu elo,·trico, et~., et~ .• mclhornmento~ 
~ue nós jul~·mos conveniente e opp••rtuno admittir ~m 
nosso p•iz, Sl•m com tudo entrar no exame de toda• .s 
thoorias, d• Iodas as ;xperi•noias do• sahio,, qaelivorlio 
tão ~randes o admirfiV<ÍS resnltaúos pr•tic<·S. 

1'alvez por (Jens:>r do me•m•J mod~. o illu•tre autor 
do projoJ•.to j·.lgon desnccesoerio f•lé·IO prccedor do um 
preawloulo ou discur>o, ew qu~ o motiva$ 59 e ]Ustill· 
~asse cou11J recommouda o novo rrg1men1o. Aconlec• u, 
porú•P, o con~rario do quo ~u prevm p11is qu• o pro· 
jcr.to foi nt•cado por quolro dos rll&is diH•n~:tos oradot·•s 
do Henudo, hum~"~ erninonles e respeitaveis por ou•s 
luzes i how~ns prat1cos na a•fmiuistr .• çiio, conheced,r;s 
•J~s drcomstnnctas pm!Uiiaro:s do OfiR'O [lbÍZ, ~ a quAm 
não so p6de certaweut~ negotr o• melhores doso·jos a rcs" 
peito de tUúll qua~ot<> iutores>a à na cio. 

foi debaixo da irnprPssào das p•lavrns prof~rirl"s por 
o•s•s honra~o.l srn•<loras qua se encerrou n 2" diHilUS· 
sr,o; o agora, quo o proj•clo ó de novo ani••ito ao rxaate 
do senado, eu, que dei-lhe o moo. voto rle approvlfçiio, 
jul~o ·me oiJrtgado a oxpLr algnmas razões cm q''" mo 
fundei. Procedeodo deste modo, Sr. prPsi icnle, dou tam• 
brm um tu,lemunhu dn considaraçài> qu>< mo murcc•m 
os honrados st•undures. 11 qutml mo tHObú rt ft•ritlfl; c c.st~s 
uxplic:t~~~iCIJ, ainr1a mais noc,!s~ari:ui u•O p .nwom, tll~Jln( 1 0 
1110 r'ccvnlo de 'J~o, entre 03 IWJ'U~nadu,res dv /'I'OJCCtQ, 
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.aqoclles m~smos que reconbe olri'io que entre nós r•lna a 
mcoior coufu,fiO I• O quH loca ao •YStema de pelOS C DIA· 

did.s, e qno uma provi•l•nda é oec•ssaria aqutJIIes 
que rer.onlteo:ôt ão qaa o systoma mel rico franco& é um 
.prodígio d11 ctvilis1çilo e da sabe·.lona hum• na, e qu" 
outru roiio ha mais perf•ito, a!(U•Ii•s mesmos digo ou 
que recooh6t'0rdo tudo isto, concluirlo os seus dtscursos 
decloun to que liohiln medo de votar pelo projecto, por 
que o jalanrão perigoso e capaz de produzir abalos no 
paiz. 

EAt~ oonsl<leracilo. Sr. presidente, é de tal gravid,de 
qno não d•ve passar tlesapHrcebiila, e por isso é que me 
esforço por de algum modo desnnooe-la, mostr•ndo as 
r•zGos em que me fundo para nito julga.Ja procedente o 
para nilo partilho r o receio 'JUU manif••tárlo os honra· 
dos senadores sobre a adopção do proje.:to. 

do 10 de agooto do 11'!53 que lba o numero de compa• 
uluas do qur rleve rompor·se o corpo de imperialfls·mari• 
nhoirus ; o a l2" •lo art. 1• ~a lei cit<da fixa 2~ ocropa
uhiiiS •cm li c r o 11amero ~o praças ~ue comporá cada 
ama dellas. ( uondo eu f•ll~i -..bro o art. S•, ad~ilivo, 
pergantel a ~ 1!:1 gq jalg~va conveníent~ ampliar a 
autorisação tl~·la qq~te arti~u para cre•r mais umacom• 
panbía de ap•nditos-marinll•iros M província que o 
governo julaar mais propria para esse elfeilu; pergunto 
agora a mesma cousa, bto é, ae S. Ex. julra qoo tt~rnar 
permanfnte esta di R posição do § 2° do art. 1 u da 1t1 de 
10 do agnsto de 1853, não póde ser prejudicial ao m· 
viço publico. Em IJ'IJotu ae ui!.Q llur permaner.tPmente 
o numero rl•s•as rorllpaubhs, crein, que o nobre minblro 
lho• r•oderá dar a fórm1 que julgar ruais utllao ierviçu de 
cada uma das já eliateul•a, ma o, depois que se fixar o IIli· 
merod•• c~mpaohia~, é ••briga~o u aobre miuiBiro a rego
hr-se pelo qu• s• acht disposto no ffgalameatoda r.rraç«o 
d"ste co•po. Ahl se delermtna, creio cu, o numero das 
pracas de que deve ~er r.ompo•ta cada uma comp•nbJa; 
assiw. par•cu·me que ·~ procederia melhor se a medida 
adoptad' permiltiue a elevaç!o; do numero das compa· 
11hias ou doa praças que dove li'r cuda uma deilas. hlo 
seria mail util ao serviço da armada. 

(O Sr. lobim dirige ao orador alguma• palavras em 
vo1 llatza.) 

Sr. presi.Jento, c~nsta·me que se acba na ras~ o Sr. 
ministro da marinha, a ma teria uã~ permiti• que eu 
faca um discurso moi.to breve, mas tamb:m não d•s•jo 
que o n~>IJre mlniSJro llilpere, nem que fique retard:td4 a 
aisau•slo da lei de lboçilo de forcas; portanto, se V. Ex. 
ron•ente, eu int•rrompo o meu diocurso pua oontioua· 
lo em outra occa&ião, 

o Sn. PnESJDENTE: - Nito julgo conveniente admil· 
tir um tal preoertente ; posto que Me acbe na ca•a o Sr. 
ministro da mannba póde o nobre sooad·tr c"ntina•r o 
aeu di•curso. 

O Sn. FERREIM PENNA :- Confesso a V. Ex. que 
tendo comvareotdo na can o Sr. ministro á hora apra· 
zada por V. Ex. pa.ra a discussão da lei de filt•c«o de 
forças, sinto-me acanh.do para continuar a faU .. r por 
todo o te1opo que julgo ner.eso~rio. Sojeilar-mo·hd 
antes a p•rder uwa vez de f•ll•r, se V. Ex. nilo entaa· 
dor que eu posso continuar este discurso em outra occa· 
siiio. 

O Sa. PnEIIDENTE : - O nobre senador p6Je conti· 
n uar a c.IIar por todo 11 tempo que julgar neoesRarlo na 
certeza de que nilo será iuterrompiao. -Interromper 
egor• o seu discurso para continua-lo em outra occasi~o 
é o que Dio me parece admissivel, 

O Sa. FERREIRA PtNNA: -Bem ; deixarei de f.llar 
agora, e pedirei outra vez a pa!.vra em OllCasUo oppor
tuna, 

Ficou a discuss~o adiada pela chegada do Sr. mi· 
nistro da marinha. 

Foi sorteada a deputaç«o que devia recebe-lo, oc.ndo 
composta dos Srs, barão de Alurittba Silva F•rraz e 
Dias do Carvalho, ' 

Sr. presidente, estou profor•damente impressionado 
por tud11 quonlo tem dito o nobre miRiitro no senado, 
e por tudo quanto i.1fumou ao corpo l•aJslativo no seu 
r•latorio. Na realidade, nó~ não Irmos outro viveiro de 
marinheiros para a nusaa armada senSo es1es doas corpos 
. imperia•s·n,arinhoiros e aprendizes·marinbelro•-; o 

eng•jamento volanlario rla pouco, e as circumstsncias 11· 
nau.,.iru em .,ue •e acha o palz lambem impossibilltlo o 
govoroo de dar grande drsonvolvimento a este meio de 
alhl•mento d~ marinheiro~, em consPqueucia da detpRII 
que é necosFario fazor•ee. O eng&j4DI•nto com eatransei• 
ro. o•tá na mesma razão, e será >inda maisprecarlo tinto 
qoo as .~irrum•tancias dos puizes, a que pert<ucerem,.~Pj4o 
perturbo das por qualqu•r motivo, ou ainda as nossas re· 
Iaçõ~s internacionae•. O que é qae nos rPsla? E61es doos 
corpos unicamente. Se doo• sao, portanto, os uoicas 
wiv•iro• com que ~óde rontar a armada impelfal, nllo 
será talvez inconvenienta torn•r pormanenl8 o artiso da 
lei citada par• que ae não possa allerar o r.umero 'das 
companhias nem a~gmentar o nom•ro de lUas praça• 7 

Concebo que as companbia~ não poss«o ser muito ao• 
merosas: a disciplina exlgs que ao restrinjãc a um certo 
numero as praças de cada uma elas oompanbias; soja no 
cxerciln, sfja neste corpo, armada ou batalblo naval.'As 
r.ompanhi.os do h.1talMo naval r.onsllo, como V. Ex. 
sabe, de 150 praças; •·xoeder é ~lr•nder lalve1 A disci· 
plioR; o qui dig•J 11ar•ce que augmenta atnda maisas 
diffi~uiJ•duH qne J•údem resulhr dq se fixar já como 
permanenle, o numero de 24 companhias. . . 

FIXAÇÃO DE FORÇAS NAVAJilS, 

Procedeu-se á votaç~o do art. 3° (additivo) das emen
das da c•ruara dos Srs deputados á l'rOpOI ta que au • 
forca naval, cuja discussão ficára encerrada. Foi appo· 
Vado. 

Sendo intro~uzi~o no R&ldo o Sr. ministro com 
DH forwalid•d•s do ••tylo pro<egulu a 2° disr.usslro da 
proltOst•, t•om as •mcndus, passando-se ao art. (1° (ad
dtti~o) 

Eu, Sr. presidente, desPjo dar ao roverno, em o~je• 
ctos t11es, e• poderes os maJs amplos; do taes aatorisa• 
çlles não resuha mal alaum ao paiz; du augrnentu•se o 
nomero do companhias do corpo de imperiaes·marinhei
roa e>tou convencido drl que nllo resultará mal nenbum ao 
patz, com tanto qoe se faça o nlistamsnto como dtter· 
minão os rcrulamentos o o~om as modiOcaç~•s que 11 
prurfonola pro!crevP, o noosaa Íll~tituicGo• reclamão. 

O SR. VISCONDE D~<; JEQUITINIIONIIA: -Sr. 
presi,Jenl•, a doutrina do nrt 4" l•u, inlima reilrçiio com 
o corpo do irrp<~rines-mklinhniros: rlet•rmina-so nesse 
arti~a 40, utJ,Jwv .. , qtto fic:L dusde já considerado por· 
ruancnto attisrru;ição do § 2" uo nrt. 1 o da lei n. Gü4 

Demais, a mortalidade desf•ICl constantemente os cor· 
pos de imperiaes·marinheiros e do aprendizes: o seu 
p~s•oal diminue, a ~rmada reclama braços; seria pois 
~>nli·ndmiui>tralivo d.ixar do nrm•r o governo rla indis
pen,av•lnu~orisnc.iio para tomar as providencias que as 
ciruumstanctas cxtgcm. 

Sr. pro~idcuto, r .. II.ci no dosfulrJUC que eoiTre a ar-
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mada pela mortalidajo qno se dá ncstoA dons corpos,· qun ~o in.<tallonna Europn csso Mltbrc congmsso estatiJ
cnmpre·me recc rdar que n. ultima sess;io o nobre mio is· ltco internacional, cujus se~11íos te~m ti rio lngar, j4 na nel
tro, dando tola a expon>ilo nos ~•us !eurimentos de beno• gica, jl em Franç~, já na Au,tria o ultimamcnto na 
volencia para r.omigo, forneren·me cól'ias do Ires avisos lnglaterrat•mjulho <.lo anno pnssarlo. 
~oos, diguos da maior.considcr~çdo; apressei-mo lmmc• Ahi so pudera nch•r tn•lo; O< qüo,ito,q que'''" inõi•
oiatamente, como V. fx. viu, a ogradecer a S. Ex." a Jl11ns;,v"i,q Jlam se fuzeo· um bom ma ror,. d~ mortun.rodc, 
dizer ao senado perfunct.,roam•oto qual 6ra o •·bjecto rlo• uwa hoa o•t•fi,:ti-.a, :.fim tia se cnnh1wr h""' o~ enfor· 
avisos que S Ex. mo ti oh• ft1ito a hronra de ••cix<r 111i~•d~• " su" rnoro:ha, e por co•,s••gu,nda sah"r·.•n 
ver, agora me permiuirá V. Ex. que cu rliga algum" qones os remndios quo dovrm s•·r ••rl·•ptarlus, Limito r-se 
cousa~ respeito de;ses •viw• qu• t•em int•ir< r,~,.ncxão o nohre miní•tro a e;t•s •vi,o.l ó com etroíto rnunif•t-tar 
com o objecto d• que se trata, que é o augmento do IW" os b•ms di!.<Pjos quo trrn •!e cuirtnr rlo h•m e•t••r >111 mui
aoai da arma•ln. nha n:oclOnlll, mas '''"' rl•••jo• ••.rãn al<811lutamente 

No aviso de 7 de março.do corrente anno S. Ex do· impro1uctivos sn porventura os "ffici· cs <lo saorlo a 
tr.rmina o 8rguinte (Lendo): bordo do.< nnvio• não Ozer11m mappas qn~ doem os <1•dOH 

• Aceitei a commls,ão tle que Sua ~!Pgo~tade o Im· procisnR para se conhecer bt·m o estado ssnit&riu das 
perador bouve por bem encarregar-me na Mperança rlc embarcacõc.•. 
poder prostar no nosso paiz os oerYiços que t'm elle dí· Ne•t·• occasiiio, Sr. pro~identc, cu nffo porte rei rteixar 
relto de exi~ir. Ta•• serviços, porém, dep•ndom da dé ·~rooleccr 3u illustr:;~ll Sr. Dr. Ftnt•l, medico do 
franca e l•al 'coopernç3o dos c'h•f"s das diversns reparti· hospital rlo mnrinhn, cniu eo, .je ter-me fnto a honr.l 
çõcs subordinadas á est~ secretaria de estsdo, e eu a d~ dirigir nu•• r.orres, ... n1enrias publí•'11das, uma n~• 
reclamo do z•lo, intellig•nr.ia e dedic•ç•i•l de V. Ex. A Díario do Rio tio doming'' pn.>sado e outra no·da hon
ma•inha bra•ileira pra,·isa que os •eus cheCAR, pondo em tem. A~rall•·cn, Sr. pr•1irlrnte, n C(ort••zín, a dchrad••zn 
pf'tillA o~ regulamento~ existentes, s el"vem ao maior com que o il·ustra•lo Sr. TJr. Fcit.al se diri~in n rmm, 
gráo do •fficacia, •fl·u de qoe mto s· j~o em pu r,\ perd.1 dando-mo informnciles ,, CRIA rMpoitn e d~:f•m•lendn, 
todos o~ onortr••• sacrifido~ que com •11• s• r.zem. Par• cnmo do ;azão, a clínirn d.•qu•ll~ hospital. V. Ex. 
is90 conseguir·seénece,sarioqoe,alémdasnborlinação, ha de p•rmirtir qno ru declare qJo des•a• corre~pon
a primeira aas virlurle~ militares, haja respeito 11• leis, rlAOl'ia• rc,olta que tnl!o nquillo ·qn• en disse na s•ssãn 
escrupulosa fisc.Jisação dos genero~ <la fazenda pnhli.>a, de s~hhado é prrfdtanH•nt• cxacln, Oollns .<A v~ quantn 
disciplina, rcgnlarilhdo em todas a• f•in•s e ex e. cicios, a estatisti•>• rt••• h"'Jlit•es pó<le did~ir o ••1míni•ttaoior 
bom tratame1•to das equip•gen8, empregantlo as otil e para melhürar a diso:iplina o mclhor.r" sort<l moral o 
convenientementn, e d.ndo-Jbes ~•m n !l'enor qiJ•br•, phy<ica d11 Hrmada, assim r.11rno o1o c~erdto, nvitaodo (> 

lado o qun a lei lhes roucwJP, bem r.orno as correcç~a• vic1u ~uo tau ta.< V111as ceifa. Diz o Sr. Dr. Fui h,): 
por ella tamb•m impostas aos qn~ {dUo a sen~ devere~, (Lendo.) 
precedendo Fempro para isso a• formali·1ades e ind•g•- , Os nos<os moriuheiros niio toem eonva!t•.ccr.ça; a 
çiles usadas, sem o q•Je n~o produzem eJJ'eito os castigos, bordo, n~o é pos.ivel: "'' bo.opit:d rl:i·>e )ugnr a dnt•n· 
c nem sempre Fão j•• 10 tflR ... ' t~s •• Ora. dt•vcm .~:er Cilltl,.., (lr'J'j.\Ufltfl l'!n, ni cnndicõt's 

V. Ex. vô a imporntncindosta avioo, e na realidade, de vm hos1,ital mcooielo? o 0, m>rinh~ não p(ode 
com elle mostrou o nobre ministro o zelorom que pre- seuiío f:o1.nr i; to; '""'• tnrno outra voz a per~untar, 
tente administrar ns negocios da marinha. Alas ha dou• aa cor<diCil••• d~ nm ho<pital devem ser est.1s? Nin~u;ru 
outros r~pACiaes s1•b'e o objecto d•• qu• se trata e silo oa 0 d<rá. E•tú ""'t' parto 0 serviço do ho•pítal d• mar i· 
avisos dol2 do março, Em 11m dos qubes S. Ex, se nba f"ito como deve ser? Tem 0 ho•pital rJemnrínhn as 
ex~rime da manei r;~ orgaint~ lL•ndo): propor~li•~ precisas rara de>ernponhar e ronse1uir o fCU 

• Sua Magestvde o ltopora•!or ha por bem rletPrminar fim? Cnrlnm<mto qnn nãn. Deve 0 Estado deixar de olhar 
qa•, M parte do m•r•cimer,t9 das futuras pr·omoçcres, para nru ohjn<>to !lo tanta import:orocia eorno sr·j• oito? 
sejão de preferencia consitl•rado~ aqaP-IIos r.omman- F/ SP.Il devllr f ze-lo, As minhas reflAxõ•s, p01 tnnto, 
dantes que, rendo os soas navios na maiS 1•orfoita ordem roràCJ bem cabi<las; 0,,~ur•nrto-me eu do;tA objecto não 
e disciplina, conseGuirem ro•luzir á menor escala possivd, :e pórl• dizer que mo occupei do um ohjccto trivial, 
senão extinguir de uma voz, as dnserçõrs, os ea•tigos 
corporacs e a perpetracão de crimes. com es~cialidado O SR, FEunEmA PcNNA:- Apoiado. 
daqu~lleo qoo &4o infotbm•nte mui frequentes a bor.lo: O Sn. v ISCON!IE nE JEourTINHIINHA (continu•ndo a 
bem assim consernr llS respectivas gnarniçOe• no melhor 'or )õ- • DMnnis, os marinheiros >ãJ poucos, diz o Sr. 
estado de snlul>ridado. • Dr,lldtal, não ehegão pora o ~erviço, ~os ct•nvalescentas 

Excuso dizer, Sr. presidente, uma só palavra para oq. passiio log<.l a r,.zer o truhal h o o 111imon t.u·~e com foi
carecer a impurtanci~ tleste aviso. ú outro, que é da jão, bnr.alháo, ngu ordnnto, ctr. , o da h r a reincid~nci~ da 
mesma data, v•rsa sooreo rlesempenhn dos devores doei- mrdestia e maior <lofficuldorle á ca5n, , 
rnrgiilo-mór da armada o dos demais emprPgadosd• sande. Do vem ser a, t•~ •• r.ondicõ<s do hospital d11 ma ri' 
Sobre este.aviso, Sr. prastdento, eu des•jari• sóma11tA nha, pergunto 30 sena•lo? Ent.rot.lnto, o nnbro mínimo 
r,uor as s~gnintes refl•xr.•s: Os des~jos de S Ex. para nada nos diz a este respeito. ~ ns m•didas ~no se podrrn 
diminuir a mnrtalidarle da armada não se devem limitar tomar p•ra atalhar o8tes males devem partir do poder 
sómeuto •I esta r•commendaç~o; é n•ce.,ario e•tab•le.:er lrgislativr, I Pó1le dizer-se quo velHmos Pobro a sorto da 
urna rogra geral pala todos os empTPgados do sande a marinha cui~adosnm••nto uma vrz qno se dão O>!' R f,,e. 
bordo dos navios, nllm do que cumpr~o com ~xacliorii.o o ws? Cortamen:o, não. 'l'ivo, portanto. Sr prosidente, 
que diz respeito á ashtistica ou á classific•ç.ão nosolo· tnda a razão, QIIUndn sn trntnva do nJi,tamento da mori
~ica das e11f•rmidade~ tendo em vista ni!o 8Óa idade. nn- nh:~gom, dn perlir a S. Ex. qno no.• dis•osso turlu qu11nto 
turaltdndo, a cla!Se a qoe portenc", o p•iz donde vem, "'bia neste mspoito e qun pnd1s•n no rorpo Jrgislativo 
onde so acha, onde apparoceu a enfarmidade, o tem pu em t<orlas ns mrl!rd.- no,•essarias para ovit:or o mal; pois 
quo o do~nto foi atao•do; em uma palavra, tudo aqnillo qno, tratanrlo·so d" fornecer peR< cm I á •rmadn, parecia 
'lu e os tá consiJcrado como rligrw dd itnpurtanâa depois. scu1 duvida algatnl ~~mtrdu c nb>urdu mui•o projndi,·.i,J 

~ I 
j 
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0 atei immoral tratarmos uó; do ~ugrnCJilar o poHsoal, c • E' a•~iw que queromoR tornar nuruoroso o corpo dú~ 
que uilo pr~cura;se~os. Joor totlos u~ mci<•R c~nscrnr • apreud1z•s mariot1Jeiro•1 h' a»im que queremos &ugmeu· 
""u 1e 8 a v1da do• Jà ahstados Aqui torn V. E:;:. a lrga- lor o ali;tamenlo da. nos,a wariuh,g•m? E' bom qua 
~:ão qu" ha outro um o! j•rto e outro. (Couliuuando a ler.) eotas vurdadr.s n ppara,ilo; dou-mo u> parabuns, sentJo• 

, 11' t•mbem nei•VCI, cuutiuú• o Sr. Jlr. fr"ital, <jUO re•, d,; IHr oucct.du o.ta dis<u•sào 110 senado por ter 
o; doentes não so recolbãu ao !Jw:ptbl em corrw>o d .. rlla dadu em r"•ulta<lo, nas curre•ponclencias.do Sr. Dr. 
molcstia, 60 ]JOrqu~ r•ão •ào <HIVÍ•dos Jugo <JUU "" <JUei- F•ital, ~ cuufirwaç.io de tudo quallto aqui avan<·r.í. 
l>.ã.o, ou purqutl,tperdt~ndo od vcnr.iuteutwl <1 rec~hwto a Dr1sta ltiscn.~tã.u lir~rtlmOH, sem duvida, alt~:um .benetlt:io 
diota, r,rocnrão occultor seu <·~la·Jo; dusL'arlo co11tinuiiu para a wariuba; o nob•o miniitro ha dü pürdor essa 
dooruus u !J,ruo, oudo 11:t" de1xã'> de rectiJCr •u~ ra~ão ruo !estia qoo tau to actú4 su.bro e lia, tomarà todas as 
elo ngu:ordenlo, coruom uhondant•uuwtd alimentos Halg•- <n"didaA nuc•ft;arias para Jsôr a admini•traçào da tuali· 
dos e gros;e>ro•, e ••ais a mais uggravlio u wulr.s1ia, • nha rw ost•do em CJUO re•,lmerJie do•e o•tar para ~fOI• 

J)e quem ú a culpa, Sr·. p<·u,i<ldsto, é o qu>~ tenlto de ~oridad• • bern estlt <l• .rmada. l'ormit" IDe ainda 
JlCrGU•.I•r ao senado. E' purvontura do doo o to? Não; V. Ex •rue corolinú•: a corrcspondaocí• do Sr. Dr. FeiLal 
ó do omà"l de •anoJe a lJurdu do navio; IÍ ellc QUOOJ no· d da >umma importo nela. (Co11li11uallrlO a ler.) 
gli~eucl~ o desempentlo do seu u•v•r e •lahi nasce o lla • Siiu verdadoiroa ea.Jloerlbos a lJurdu, vil~ gravar .o 
llO tor nasdolo nwilas vezes que uma simpl<:s <IÍ•rr!Jéa se !Joapitai ... •Ei• ao qub se ro<luz o ~oliotameJtto-ncrutu 
torno a ool•r• asialic~, qoo de um bÍIDJ.!les dclluxo r•· tisico•, cac!J•ticos e es• rophulosos ... IJUe vão ayuitar o 
su11o uma tioion pulmon,.r, qu• tl• um sunplos derr.m~- u ne~rologio I Enlr• pareothesos, quando eu n~o t.llar 
monto, Jllbu de uma pcqu.,na inOawm11\'ão de llg·.do, a Jioguag•m tochrrica da sclencia, ~aço aos n• Lres sena• 
resulto uma hydropl!i• uwrt11l, quo de urn simples oh- d11r•s qno wào prof•ssionai& que me des,·ul~alo, quo 
quo norvoso, Jlro.JuzirJo po•· uma ou ou1ra cousa, ro.ulto deixem pss•ar, e oe li verem a bondaJo ~e sub.tilutr o 
um• npilepsia inv•Jar•da u mortal. t~rruo eu lhes ugradeceri:Í mui I·>· 

l'u,lu bto, Sr. pr•.•i,1orste, p .. d«ia ter .\ido rnuitns v&zrs 0 Sa. Joo111; -V. I•:x. não precisa de tomar licJes, 
ovit.•do, t.o o ,,m aul do sau<J• proccdcs>o com" <1<VH. Ao 
tJ1IlCii\l118 fnudo d;t LordtJ ~ a quern Uh.· rrtiro, UJaH llátl é 
)"'r ventura o Sr. ministro d4 uwurha, ,:he(" da ra~ar
\Íção, lltfl certo ponto ftll"puu~avelrtor tw1os esstJ:, dHI\Víos 
cowmrttidus a .I.J1H'dO tiQ:j uavio ... 9 Nfi,, creJa o nubre 
lOÍUÍto.Lro qU·J o UJeu drHII-jo ll cuta.r rwrtivus p;•ra. torna·Jo 
JlOr c li•• l'r•ponsuvás; uào, ••••hora~, o que desejo 
unicnm·•nto ó do•J••rtar a att·m~.ão do S. Ex. sobro e•to 
import .• ntissimo objor.tu S Ex não ú ,ú, Sr presi l~nlo, 
O rc;puu•uvcl por 1<1 f,!Jjocto, O C11rpo it•gi•lalivo larub<W 
o é; fie e~u j.Jl'Opu:sküo t·Or ruim pr•·ferit1a :•g11r.1 não ~ 
Vl'rJadoir:i, P"'rgunto, pal':i qutt ÔÜHmlirnC~s nó .• esh lti? 
ll' do 11ússu r•goroso dcvur Or1Lrarmos t'm todas ••st"s 
JlarticuluriJados o cn~ac.rmos lo<t"s estAH my•torios da 
louriuiH•; num j>O·lerolllos ~"r vorda•toiro< r .. preson
Unt•S da na\·:lo sertão Jlroceliurm"s por esta fórma: 
dtJ,culpu. portusotO, o nobre ruiul•ttu ~s rcll;xões quo 
touhO feitn e quecuntinú•J a f•zer, 6 quo IOdos US aunos 
Jlrdend.s, se Deu~ mo dor furc•s, cuntmuar a fazer, com 
imparcialidade, tc"on~o elogios a quem os mere<er, was 
tawbe:u f,~emlo recabir a censor• •oLre aquollcs quo 
dulla f .. rcm diguos. I Continuando a ler:) 

• Quantas victimns n[o se J>ouvariüo, se bonvesso 
cuidado na vac,:iuaç;io? • diz o Sr. Dr. b'dtal; l"g·•, 
a vacdnaç[o não se f,,z como se d•vo f•zor; e o Sr. Dr. 
Fuit•l aind~ exp~d mais: • Nilo sa dev•nilo remett"r 
recrut•s som previ;•m·•nte sorem vac~:iu•lius ~ verillc•d• 
a boa v•ccioa. Eis •oure qu~ t.·mo• por V•zes in•i•ti<lo. • 
E porque nãu se tum realbudo h•u, 1enboros? N4o 

O Sn. VISCONOB DE IEQUtTINUONIIA:- • São veJda· 
doirus empactlbos u bur•lU I vão IJrnvor o lto•pltal, la· 
zer mai••r d••~•za á nação, o por ultimo tornar m•ior o 
Dbcrologio I I lia ~oinúa uma outra cau•a, além da do 
r•crutawento a ••rno, a qa• •e deYa auriboir grande plllc 
da murlolid•do; ti a ro .epçáo dlJs iricuraveli vindos da~ 
provindas o do &UI, • 

Senhores, tsle período d• correspondencia do illus
trauu sr. Dr. ~'oital••rvo p•ra attouuor o que ou disso 
u& ••~;;lo ~" sabb•do suL r• a mo• taLili,1•d• dosprupor• 
cion•da do ho•pit:.! do m•r>nb• da .:O ri•; mas a1n i• 
me penulttira S. E1., o uohro wini.tro, qoe eu rusponda 
aqui-par. t•r razão o Sr. Dr. Fetl•l, para poderem pre
vulocur .s uhj;c,ões foilas pelo nobre miui•tro da IDa· 
rinh• a ost; respeito n•quell• sessão, seria preciso qud 
S. Ex. tivesse mar1~a~u der.l•r•r 110 map111• qoae~ os 
erlfermo• falJecidos no hospilal, procddentus do oiver.o~ 
bospitars das províncias e da sul; em uiUura pallljt'ra, 
sol'la· Jlraciso. que o mappa fosso feito de outra forma, 
colll mais cUI·!IIdu, e m•i' espdcifi~ado; nelle, por~<D. 
não s• encontra d-.clara~~o alguma, r.ão se sabe a pro• 
coiltJucia, a graduação ou clas•e, o navio, a e;ta~ilo naval 
cm que so acha v a quando adoeceu: Iodas est•s declaracõe1 
orao ioúispon•avois par• s• poder c• pi tu lar a lsistori• da 
do•nça, o av.lillr as c•llias da Dlllrla!,dad• dos hu•pil•ea, 
e o tolo dos o1ll:iacs do saudo, quo se acbilJ á sua testa. 
Desde que o wappa nad~ disso •ll'lica, a censura pre· 
vaitli!O V. Ex. b• d• d•r-me Jicen~a que eu alna t~qui 
um parentLe>Íi. ó culpa do ch•Co da rovauiç4o? S. Ex dir·me ha qu• 

csti, ha pouco tempo, na •dminhtrac•o; a i. tu ro•puu
der·lltd·hei que uqutllo que para ontro seria nccossario 
um auuo úe o•tudo, para S. Ex uma •emana· é mais qu• 
muno para alalllar todoa esseo malea; t•os são os. conho· 
cimuntus praticas e tltoodcos que ornão o nobre miniltro 
da m•rirtha. (Collli,.uaudu a ler.) 

Follei &ülJre a censura, vem a pcllo lembrar uw !.;.elo 
que leUJ inl•ira conn.xiio com o objecto. 

• Alui tu inOuo 1amlt•,,. sobro a sande dos marinheiros, 
cor.tiuú> o Sr Dr. Fui tal, a puD<lll escolha d••• Jecrut•s: 
homens fXcessivawonto mat:ros, com máo physico, todos 
dispostos para tisica, aa não sl!o j:l tu!Jorculusos, sãu 
aqui rc:rutaios o mandados das IJIOVillCJas r•al'a us guar· 
Iticõe; I • 

Qnom o rr,\r~. seu boro• I E aliás ó verdade I E' ussirn 
\llltJ querernDs ter um corpo de im1teria~1 m~rinheirol? 

Sr. pre1iJente. V. Ex. sew duvid~ '" recorúj das gr•n· 
des qu,iu.; e censuras !~i tas ao IMpila! da Aliaerioordla 
<testa cidoda. Poi• btw, do hoje om diont11 tbd~a e~tas cen• 
•ora• vão dt!sapp•rccur, ou seráu diminuídas, ou pelo 
u~rnos setão !undadll8 tm f•ctos q110 nüo ser~o con
tesladus, 

O pbilarllropo provoJor úaqaella casa tornou o anno 
pa;sadQ um~ ruod•d• qu• dfvu prciduzir os ol!uilos 11ue 
•caboi do mencionar. · 

En•·arregou S. Ex 'ao distincto medi~o o Sr. Dr. Bran
dlo do f•zer a estatisti~a daquollo ho•pi1:1! o creon um 
g•·binct~_cirurei~o. ou d•J an\lotu!n rath<Jlo,;icJ, qQd n~o 
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existia naqaello ostab-lccia;onto. O Sr. Dr. Brandão já 
puhlicru seu primeiro folheto FObre esta cst,t~>uoa, 
Este trabalho produzia um ciToito extraordinario no~ 
homens d1 sci~neia; é·aioda am ensaio; m~~os ensaio que 
demonst·ra, que faz vor a grande illustraç~o. a força d•J 
íntelllgoncia do digno' pr~fos;or a quem foi íncontbid• 
est• lar•f~. 

• A estas cao.as, que so podem chamar particulnre3 
por saa espocie, d•vem·soJ ao:.:reicontar k!Jileltas q•Je ~ã.J 
proprias &os tMividuos, ao sell gcnero do viJa e ao nosso 
pa1z. 

• Expostos alternndament•• ao fio e no c~olor, stippor
tnndo a• r.pid•s varl.çõ·:s cta noss" auuo.<phem, dadvs 
aos &koolicus e a rodos os •xr.~ssos de pr37.••res .... • 

O gabinete anatomlco palhologico é j:i admirado na
qaelle estabelecimento. Pergunto : d~ b~j• em diante 
continuar-se·ba a f•zer cJassitlc~çGPI ,nosologicas, como 
se faz•iio anligamunle ? 

Porque? 11orque técm elles tempo, e llb•rdade p~rll. 
asar dos &l<:oolicos? Porque tccmt.mpooliher•t"d" pan. 
se entreKar~m aos excessos da prazeres? E' porcrue adis· 
ciplina é boa? 

Nilo, porque os medioos ~nvergonhar-se-bllio disso, 
porque os quadros ebtamtlcos oomo que os forcarnõ a 
dírlgir•Fe por outr~ fórma. O gabinete analomi~o p•tho· 
logico, de que f•llel, faz ver que se na Europa ba uirur
giGds lllu~lrados, peritos na arte de oper.&r e Vorsados 
na philosopbla da sciencla ci.rurgica, no Brabillamh•m 
os ba. Portanto, senbores, isso que sd f,z na Casa dn 
:Miserlcordla, pergunto, por que motivo nao s~ ha de 
adoptar lambem no hospital de mariuha? nilo haja o 
gabtnele; mas quadros estutistidos que satisfação o go
verno e o po Jer le~islalivo? 

O Sn. IIJNtsrno DA IIAmNnA : - E' cfll tP.rra. 
0 SR VISCl•NnE DE JEQUITJNDUNJIA :-E VCm•&O p.ra 

torra sempre quu se quor? dtvu-se vir sempre que se 
quer ? O nobre ministro na seFsão pa,.alla romo que 
oousuroa a arma•la no tcm~o ~e Iord Nelson, porque re· 
tittha 6& ma1inhdros a hoMo qu•tro mezes ou annos, ou 
mais. Não haja oxagAraçào; h·i• disdplioa : os extrc
ntt•S • erAo lambem preju.Hciaes. H• i• to•Ja a vigiiancla 
pr, cisa para se conseguir arredar da marlnbag•m o uso 
bru ai dos alcoolicos, o excesso e sbu'OS d• praz.res, 

Quauao eu disse a S llx., em uma das sessOcs p9S• 
s•das, que a claase dos •Jll,:iaes· marinhtirus era de 
~rande importancia para a disci~ltua, que delleR, talvez 
mais do que do ninguem,drpendia a' execução llei da dls· 
ctplina do bordo o á morhh•Jade das trlpolaçõ"s dos na• 
Tios S. E1. par•r.eu nh concordar cowigo; ma• c v, r. 
da·>e que •xisli~odu a b,.r,Jo bons tffi.:iaes•maJinhoiros, 
e sen't" ll•u• riJsci~lflwla a prôa, esses exo:esRos rara· 
ment" dar se-hão. O ,,ffi.,i•l do pnt•a porv•ntnra põ te 
di.r.iplinar o navio pela me~ma fórrua po•qaa o póJe 
faz•r o offici;,J-warinlwiru? C•rtamente 11ii"; o pen•a· 

Ob I .E' indi>pen>uvet; E' desta falia que <r e queixo; 
foi para croafguir este Jlm que !aliei neste ,,bjecto. Não 
me levo a mal S. Ex., o Sr. Dr. ll'ehaltem delllonmu,Jo 
quanta rnilo tive em tocar neste ponto na sessão pas
sada. 

0 Sn, IIINISTRO DA IIARINIIA:- 0 Sr, Dr. Feitsi tem 
soa opinlilo oomu medico, 

mento d;, disciplina, Sr, rniot>lro, flBrlence ao olfi.:ial 
de palente, a execução, porém, da dtscijllina depende 
em grando parto do offi :ial-marinlteiro. 
Qa~ndo dig.J- depende i!mgrandeparte-coniprohendo 

ludo e torlo<; mas repilo, d-pende em grand 1 1 arte do 
official-marinheiro que está •m contacto r.oro as rq••ípa
gcns dos nnvius; e nore-so mais, são mdllor attendi~os 
Oi se11s cun•elllos, encarnito-se illtetramente n" ePpirHo 
dos marinheiro<. As orddn~ dadas pelos flffici•os do 
pa t•nle silo sempre ro,;ebida~ com respeito, e já se obtém 
muito; mas as order•s.dadas p·•lo official•ruarinhelro, 
essas silo aceitas, a maior parto das Ye~•H, como d• um 
pai para Ilibo. Qaando o official-mnri!lbeiro o ó verda
de!. amonte, merece mais que respeito de seus oamar•das. 
Insisto ai!Jda em dizer q11e a woralidado da tripolação 
em grande parte, se não no to.io, depende do omaial· 
marinheiro. 

N~gar-me·ha, porventura, S. Ex, o que vou dizer? 
Quando o bote ou a lancha se de•taca do navio e vni para 
a terra, quem é que dirige os netos da tripolacão~ é o 
offi,ial àe patent• que voi na bote e que, dnpois de 
pojar em terra. nenhuma noticia tem m'is do m•ri
nbeiro ; oa ó offidd runmbeiru que "ov,roa o bote ? 
E', sem duvida alguma, " official-marinheiro. ó elle 
•Juem vô, quem pers·:ruta1 qu•m indngn, quem n<·onpclha 
e por COD$equenaia póde reprimir os exo:rssos d~ tripola· 
çã .. , que voi debaixo d~ su"s ordens. 

O Sn. VISCONDI! DE JEQUITJNIIONRA:- O Sr. Dr, Fel· 
tallem sua opinião como medico; ma•, como sobre este 
assumpto o administrador tem dR dlrí~ir-se pRios dados 
do prof.ssor, as opintGes do Sr. Dr. Fdtal, a-sim como 
as do outros senhores da profissão, devem servir de base 
a qu,eP.quer med.idas adopt•das p•la administração; 
portanto, V. Ex. ha de p•Noar·mo, seu aparte não pro· 
cede; eu respeitarei sempr•, senhores, em casos laes • 
~piniilo dos profesaionaes. V. E1. está no caRo em que 
es~'i o nobre ministro da ngrinaltura, commercio e or•ras 
publicas: S. Ex. tem de •l•terminar nma 1•bra cullossal, 
medíocre ou Jleqoena, o que é que faz? Jnr.urube do 
plano e do estudo da ubra a um enrenhelro ou :. rohito
cto oliltinclo; nste aprd•enta o seu Lrabalho, S. Ex. IPJD 
de decidir: verdade ó qllo S. Ex., o nobre mini•tro da 
agricultora, commercio e obras publicas, tem sufficien
tes conhecimentos lambem prufessionaes para puder 
avaliar o trabalho que se lbe offerece, mas nem por 
iseo pódo desprezar 011 deixar de considerar como 
bàse o trahslho !dto pelos pl'llfes>ion,es a quem in
aumhia do estado d• materia. No mesmo caso esti 
V. Ex P•lo que diz ra•peíto 6. sulubrida~e dos boa
pitaes e da atm·•da; a V. Ex., dir•i, • lei incumbR este es· 
t11do aos J•rofessJooaes, elles apresent[o a V. Ex. o sell 
lr•halho, V. Ex., distincto otDcial d• mor, conbece ate 
r.crhl poloiJ da materia, apreuia, f<~rma o seu juizo e de· 
cide ; mos qual é • ba•o? O trabalho do ~rofuo.iontol : 
por ls•o, per•loe·mo V. Ex., o Sr. Dr. Fdtal no que 
diz é autoridade : e estes !•elos elle não ••s tanc•ria em 
publico, nAo os m~ndarla á imprensa. não os a~signaria 
com o scn nnme, se não tivesse toda a certeza de poder 
demonflrar aquillo que 11ffirma. 

s~nhores, Ido filn f,.,tos, e ell lembrarei nesta occa
silio o diLo de IHll cel•bre historiador-os factos s§o a li n· 
gu•gcm rterna do Deus; as p•l•vr~s a lingua~Bfll epbe
rncra dos homens; quando so trata de factos, tl pr• ciso 
r•sp•il•-los, porque só podem ser destruidos com outros 
f,ctus ''m contrari>. (C''IIIi1111ando a ler.) 

Em 11ma pal.vra, Sr. Jltesid"nte, estou intimarnonte 
oouvencido de que a 110ssa marinha nor.esoita de uuu\ 
roforml radical, pel(J qno diz resJI•ito á di>ciplitl~ de 
bc,rdo. 

O aviso do S. E:t. j~ foi important~, mas foi impor· 
t•nte sómonto em um fi DI' to; S. Ex. d•·torminoo, uxiKiu 
•J uo os comrnandantes lratnssiom os mariuhoit·os, a tri
P'J,çâo, como homens, e teve r~zlo, ponru~ n«o o!.-

•'· 
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~ião, erão, cu silo excessirol nos castigos, em pregão mui· 
I•• vez•s ~ioda a viole nela nas palavr•s, asilo da insul· 
tos verbaes, • não é assim quo se ba de manter a disci• 
plina de h~r<lo; S, Ex. lovetoJa G razão, mas isto não 
é bastante. 

l>u, n• ses~~o di! sahhado, lembrei a 5. Ex. um dos 
artigos do rc•gulamento da marinha ingleza, que a ama 
~ó vi•ta p·.rccll qao nitu ó imporlonta, mas qull.O é; abi 
•s dHermiua quo o offir.ial nunca mandará castigar seus 
subalternos, ou aquellea que est«o deb·cixo de soas or· 
dons, senão 24 horas depois qao foi commettMa a falta 
ou o crime; avolia S. Ex. a previdencia, o jatzo, o 
Uilamanto e a impartan~ta de•la delermin•ciio. Se r,cls 
ex•cuta··semos istu á ri.ca, se este ~rtigo fosse um do1 
do nosso regulamall'tO, teriüo acontecido essas de1graças, 
quo Jawe~etawos: a des•a aantinella, por exemplo, qae 
dosobede.:cndo ao se11 offi~ial uo portaló, e sendo pelo 
mesmo olncl•l ca•tlg,do immediatamenta, o varou com a 
e•plngarda 1 Estol1, portanto, pers11adiJo de que S. Ex~ 
tomo11 11ma medida digna de todo o eloiio, mas nllo é 
autn~ieme. 

S. Ex fullou lambam aqui no regulomento s~bre 
gagdros; concordo, é iwportants, mas n«o basta dotar· 
minar as funcçõcs dos Kagciros, é preciso determinar as 
fun~çll :s dos demais offioiaea de prcla, isto é, de todos os 
otn~iaes-mar1 nbeiros. 

O .Sn. MINISTRO DA MARINltA : - Ed11ea-loF, 
0 Sa. VISCONDR PG JEQUITINUONIIA: -Ednca-Jos sem 

duvida alg11wa, V Ex, tem raz:l.o; pois eoiaquemo•los, 
e veja V. &x. o qae é preciso que f•çamos, lló• o corpo 
legislativo, p:sra que este lim se consiga. 

j urlicioso, ó humano 1 A religião o p3rmitte, Sr. presi• 
dente 1 Corta mente, não. (ConlinltaJIIID a ler) 

• No~ eng<jados tambeill ba pou-co oscrupulo, 6 raro 
que 11ma sovara Inspecção prccdda o eng~jamcnto. Sd 
as>im aoontec~ra, n~o se teria engajado duas ou Ire• veus 
rstrangeiros, !JUe outras tanhs for4o julsados incapues 
do aurviço, • 

Ora, senhoru, 6 p~smo1o I Acabe S. El com some• 
I banto abuso, não permitia mais 1emelbante cou!a, dosap• 
pareça tudo iotu aa nos•a armada; ó contrario á moral, ' 
Bociedade, a lodos os elementos de nona rlczueza e pros
peridade que se proceda desta forma. E paro~ que? DdYO 
dizef estiS verdades nuas e cruaw, Sr, preaidente ; devo 
diter bto perante o senado, e chamar a attcnção do rio· 
bro ministro para aRtes obj~e101 qae EiO da mais alta e 
gravo imporuncia. Faço um serviço áS. Ex.; porqae 
por esta f"l'Wa doa a S. Ex. ulla a força moral ner.essa· 
tia para coarctar os abusos com mio forte. Acredite 
S. Ex. que ha da ter· o mau apoio tcdaa as vezes que 
lancar mllo da medidas, quo tmhito par IIm acabar com 
tudo Isto, Sr. presidente, sou brabileiro, e ardo em p:~.
triotismo; o meu patriotismo revela-ao por princípios 
positivos, pelo desenvolvimento da riqaua do meu paiz, 
ndo por tbaotias abstractas; estas nAo me occUJ•ão lll&is, 
deixo isto a qoom tem a imaginaçã'o ainda fertil e viga· 
rosa, l'r~tarei, pois de Lbjectos taes, 6 B• bre taes assum· 
ploa quo hei do importunar o nobro ministro. Desculpa 
S. Ex as minhaa importunaç~es ; a porqa•J nãu ba da 
ter S. El. contemplação orm os descocos de um valho~ 
Nlo 10 moleste, pois, o nobre mlnhtro, nlo se •agraYe, 
tome a petlo, lance mio d~ tudos GS meloa Jegae1, qao 
sâo tantos, pua acabar com todos esses abusos. Isso é 
indigno de nós I · São ainda imp.,rt~nt<s e inteiramente proprias do 

objecto que se dbcute, outras refiex~~s f•llal pelo 
Sr. Dr. 11•11•1 na sua he~un~a correspondeocía Jiublicada 
J1ontern; S. S. ahi referu se ao modo como se faz o re• 
crutawomo, e diz : 

Falia-se no desani111o da marinha, e porque não ha de 
harer desanimo t Não ba recrutas 7 Como appareceri~ 
recrutas, se o pai sabe, oa está quasi convencido de que 
seu Ilibo, quando sabe da casa como teorota da mari
nha, vai, pur assim dizer, morrer? Se elle tiver uma 
idda dil'ersa, não desejará que seu filho sirva ao Jeu 
paiz n~ armada? Eu, por exemplo, lento dona Jllbol, 
oâo os entreguei á marloba 7 NAo os podia umbem 
fazer doutorei, para serem depois joiies mU6icipaea, de 
direito, desembargadores e minlSiros do supremo lrtbu· 

• Os 11ossos rnannheires ~ilo tir4dos dos menores, re 
crutado~ e engnj ·dos Eutre os m•nores apanhados nas 
ru••, ~w<l,os das provin~ias 011 mandados pela polich, 
teew sowpre havido obstruidos, fracos e adoentados. Na 
~cca!ião do rocrutamento as províncias mandão os seus 
IOUtels; e a côrte vai aose•condrijol e apanha 'oda acssta 
de 11ente que vem completar o numero das ruarnioGel, nal de jastlça, em eanu pnz e beatiftca serenidade do 

espírito? ... Assentei que ~r~ melhor que fossem lntar 
com as ondas, mas Deus niio qaiz: li UI cegou, o outro 
m<•rreu em um naufrasio tertivell Bem; sobmettl-me 
li vontade divina; m11s isto mostra que eu prefdri a vida 
do mu para meus lllhos, como a vida mala feliz para 
ellos, porque de certo Dilo queria a sua io!dlicidad~. E 
porque cowo ea, nilo haveri11o muitos? Sem duvi~a. E 
porqae.não ha ~ Porque todas estas cousas se ••bem, 
tado ido se aprecia: ha ama aveu.to eatraordinaria 
contra o re~rutamento, quer para o exercito qu" pua a 
armada ; r! aecessarlo, por consequencla, tornar felll o 
ciJadAo que v•i 1ervir ri p•tria no exercito ou na ar
mada, mas n11o asaim ou dtsla forma. 

• Eis a origem da maior parte <las molestias á bordo, 
excessão f•ita das proprtos da. profissão e inherentes aos 
homens do mar. De moninos cacheticos •• • Note V. 
E1.: esta expreo&ilo eu servi·me deila na ultima sessllo, 
c respondeu-me S. Ex. que não Jbe constava que meni· 
nos fossem recrutados. (Conlinuandg a lêr.) 

• ... homens franos a adoentados não ee pódam fazer 
marinheiros ageis, homens qae rasist4o ás lotemperies e 
fadit:as,do mar, Dabi a doença o a morte. • De czue ferve, 
portanto, proonrar marinheiros ou recrutados, se alies 
vi!B basear a morte? E' a mesma cousa, Sr. presirtento, 
czue nós est~mos fazendo relativamente A coloaisaçiio; 
chamamos para o paiz qaan:o emangeiro ha; e de~cui· 
damo-nos dos melhoramentos hygieJicea, 

I!IO é. apenas o~ Jimile; os11mos chamando quanto 
emangotro quer nr para Cil, e pedindo 11elo amor de 
De as .. que cllos para e.i venhil·;; anlretanto, descuida· 
mo· nos da salubridade publica, descuidamo-nos do me 
lhorameoto moral, physi~o e social dos nossos concida· 
dilos; ó a mesma cousa que acoutcco com os marinhei· 
ros: f.zemos rocrutamcnto, anancamos das fo~mtlias os 
llrhos, o não nos importa Ud diminuir a mortalid 1<le, 
quando dlos j:i estão fll)Jlregados na marinha. E' isto 

O corpo de imperi;r.eo·msrinhoiros n11o póde aagmen• 
lu, e nunca terá gente de certa gravidade que para I' 
mande seus filhos. Quaes as classes que concorrem 
para esse corpo ~ 

Lerri mais nm trecho: (Le11~o) 
• N&o é po.si vel que o pass.iador da cidade, o ai· 

f~ia!e, o trabdbador da rqca ou o ribeirinho, dei· 
X'm rapidarnento a überd~1d da vid~, a alimontação vu· 
getal, o canico ou a pequena enx.da, pat·a solfror o rigo· 
rismo da disciplina, subir ~·1veas, asar de s•lgados, se· 
parar·so dos parcntus e só vi! r mar •• 

11 
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S~o priv:.ç~cs; o que é neccssario? Compensa-las; 
roll'o? Torn.md~ a ~i la ca1a vez p•·ior, e!Ja jhllraur
dlrrammente torrucn.to•a? ( Conlint1ando 11 /ér) 

• A dobrada rnçi!o do r gaurd.nto como rccompen~a tl 
pYPjudicin!í~sima ... • E istoainda so p~.tira na nossa 
armada, soDhores? 

O que é necessario? E'f~zercom qu~ a p•l.wra-,lorla""' 
torne outr,, v~z ao seu antigo prc.tigio, ó preciso em pro• 
gar os meios; c quaes são esses meio;? Os lcsislativos o 
as medidas 1ue o govornu riv,r rlc adoptar • 

P~ra se r~corop~nsar uma bo~ nccão dá·so r~cão 
dobrada de ciÍ·haça I Uh, sonhures r L•vo-mo do ver
Rrrnha 1 Onde Sll f•Z isto? Na nossa armada, o qa•roru· 
so roarinbeirol roorigtJTados? A ração de cuchaç•L já 
,; um mal, mas, para promiar o m-.rinheiro, dá-se-lhe 
dobrada cachnca, cmbeboilã.>-O I (Ctmtinuando a ltr.) 

fl• aimla nn com·~pondencía do Sr. Fcitnl um ponto 
rolativo :I s·oiubri·Jatl• da armada, (Lmdo ) • O uso dd' 
},rgas c rnsta$ e>cutilhas1 de mangueiras :~n.pre cm exer
cicio, f·U de app•reJI,os ius e ox~iradoras du H, s•tisfa: 
a u ltíma necossi Ja,io D•m conro r.zcn.jo rebaixu a co
berh Elos p•quonos vapores, tirando os pai&es d•> porão 
o colloc .• ndn-od lateralmente llcaráú as gu•rnicGes molbLr 
BCCOlniiJOihtlas, mórmenta se os ro~uos furt:m !irados 
das cobertas a pos:os á tolda cu pelo menos prcJimos ás 
escc. til h as • 

..... a poderia ser em sau Jogar empregado o ekgio 
ou qaalqacr dbt·in,·(·ilo moral. O mesmo direi do cas1111o 
no poriio. 

• So, poréJ:l, o castigo fór indispansavel, nunra de· 
verá excedot á vinte ou trinta pancadLS por du; e ·i~to 
em prelença e depois do enme roodiro, , 

, O pouco asseio do porao, os ga%~& que ella ollbala de· 
pondero do espaço írrter·cavern.•rur, ele • 

Tambem parece·me que n!lo ba Isto. 
0 SR. IIINJSTRO 1>.\ IIARINIIA! -Existo na Jrgislaçiio 

actual. 

A lirr. peza, portallto, do navio é de absoluta necesd· 
dad~, ni>to é qu~ se es111•rilo algamas mormhas, com cs
p ci~Jidadu a marinha ingl,~a e crei11 qu~ a bJDeri• a11a; 
mas retiro-me á mari~oba ingl•za. que é a que conheço, 
porque 6 na que tenho navP~ad.•; abi as mangas dd vento 
siio constantes, e o as•eio é o mator po!sivol; pr·ocura
sa a ventilaçiio por toda a fórma. O Sn. vrsco!l'nE lll: 1E:QUJTINIIONIIA:- Sim, mas não 

se executa, trrio eu, pelo qua v•jo. Pois h•m; .:lga 
V. Ex. se se pratica isto, 

Ora, á 'ista de tudo hto, creio que tive rufo em 
chamar a allcl!çfo de V. Ex. p•ra o o~jeeto, a.llm dll' 
tomar algamas malidas como em fórma regulamrnt&r, 
Os avisos do V. Ex bfo de st:r resjJeitados; V. Ell. em 
um delles chamou a allenção dos otrlciacs da marinha 
para o asseio e bom trotamento da tripol•cilo, dizenda 
quo isto sPrá tomado em consid,raçao, quando se tratar 
da promoção por meracirnPnto. t~~ bem V. Ex., ma•, fo 
V. E". nl!~ llzer alguns rrgulamentos para obrigar os 
offir.iRes de sande da bordo a fazerem boas estati>lir.as c 
muito minuciosas, mas cem sia,pli flad~ feitas, não con• 
s•guirá o seu llu1; V. Ex. Ira derer·se illadido, ou pólfa 
acbar-seilludldo; aléru disso, sem esse• mapp~s de mor• 
talidlde nao se pódo sabtir qual foi o offi.,fal qua roais 
cuidou do asseio o salubridadA de seu n:.vlo, porque a 
mortalidade pódc r•presontar mal o f .. c:o do asseio, etc., 
i;to é, JIÓ<Id ter havirlo maior roo11alidade por causu 
absolutamente fóra do al~aoca do official; essas causas 
sr) podem ser avariadas, uma vez qua nppareção os mappaa 
de borJo, os mappas do mortalidade. 

o SR, IIJ:.'JSTRO DA M~RrNB.\: - Nó~ somos umas 
tém I 

0 Sn. VISCONDE DE lEQ<UITINIIONIIA: -Peço a V. 
Ex. qua1rão se oscandalíse; ni!o, eu n«o disse qao S. Ex, 
e mais officiaes de marinha rrão umas f~ras; V. Ex. 
exngcrou a milllla proposição, a ex•gorou-a, porqu~ 
V. Ex. osl:l incommo•lado. Sa V. Ex sa mortiOca com 
0 que estou dizendo deixo de fallar sobre este ~l1jectu; 
fallo unicamente para inteunr o sanado de quanto é 
indispensavel que tomemos em (.Onsi~eração este impor
tantíssimo ohjecto; eu nilo r.uo por prazer, nem para 
oJTen<ler, e menos a V. Ex.; o meu aesejo é chamar a 
auonção do V. El.; se não são exactos os f•cto1, 
poderá a!severar qu~ nao; roas note que geralllleote se 
uiz que i> to é assim, sem que sa diga que éJ féra o ~m. 
cial da marinha. Dar eacltaça nao con>titua sPr féra. 
E' um& lmmoralidade, mas niio fereza. Eu niio di~•a 
omtlm que na marinha os officiaas erão {riras. Ob;ão 
mal, crrlio, como acontece no exercito; moitas ve~as b 

imprensa tem noticiado ~astlgos demasiado rlgoro>os: 
prancbadari cm numero disproporcionado com ns forças 
úo paci~nte; sem que dabl tenha ninguem concluiJo 
que os ~ftMaes do rxercito s«o feras. E' preciso nhamar 
a arteoçllo do governo para este importantíssimo objecto; 
senhoras, é preciso dosvanecar da menta do povo o 
!Lo r ror que ellc tem a lado quanto é sorvi r á naeão no 
ellercito cu na armnda; emqLanto nli~ se fizer iito, nio 
pod~remos ter nam soldado~ nem marinheiros. 

V. Ex. não tam uotado que, Ira certo t~mpo pua cá, 
nos p:oprios officiaes da marinha da pate111a lavra o 
dPsPjo da se enriquecerem, que é por essa razão que 
ellos preferem antes o s~rvico de terra ao da m~r. qua 
preferem o serviço do p~quates e correios ao serviço da 
nrwada, e ~sstm por dianto'l V; Ex. 11ão tem notado 
is lu? Eu com pau a tenho notado, Ora, como desva· 
noc~ lo? 

Assim, Sr. pre•idar•la, crrio que V, Ell, f,r.me·ha a 
honra da concot<lar comigG, que tive ruão quando co
mecei fazendo elogios ao Sr. Dr. Fr.llal, a agrade:endo
lbe a bonevolr.ncla com que me subministrou as infor
maçú· s qua ar.alrei da I• r ao sanado. 

O Sr, Dr. Feita!, quando 1118 procurou aqui na senado, 
a ma entregou um mappa que me ficou em casa, dlise-me 
que S. Ex, tinha nomeado uma commisslio de dirersos 
profeswes para apmenlar as medi·ia~ mais aprepriadas 
sobra este assumpto. Deus permitia qu~ a commiss!o tra
balha, que o trabalho seja approndo por S. Ex., e que 
adopte alguma medida util para melhorar o estado d& 
armada. 

Mas em quanto ao artigo, Sr. presidant~, eu voto pela 
fórma coruo já ma cxpli~uci ao senado; isto é, se o DO· 
bre ministro entenda qu~ de fixar-se o nurooro de 24 
companhias nao pódo reaultar inconvenientes para a 
armada, estou prompto a votar neste sentido; 1e S. Ell. 
entende que se dava ampliar este numcr~, que se deve 

O Sn. IIINISTRO' DA !IAnlNIIA: - E' porque a p11lavra eleva·! o a 28 ouSO, declaro ao nobre ministro qaa taro• 
-~loria-vai perdendo o seu valor. bem ~stou promplo a votar por Isso, No meu conceito, 

O Sn, vrscoNnE nE JEourTINI!ONHA: - V, Ex. tem . uada ha mais util que o corpo da imperiaos·m~rinbeiras 
ruão; a palnvra-gloriJL-vai sem do vida alguma .Pnr· o do aprendizes-marinhoiros; qualquer disposição que: o 
tlcudo um pouco de s~n axtraordinario prestigio. E :wm governo julgue preciso adopt~r-so as to anno, ou nesta Joi 
tlll pv1lcremos ter a1m~dn o e1w~ito? Não á possivtl. , ou na lei do or1'nmcnto ou rm uma l~i ~~puadn em bonrJi. 

I 
I 

li 
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ci•J dcil"s cul'jlOS, r•i lol 1~on1ar <Jlfe iJill o m••u Violo o rst u 'nos!a po~ucn~ ~npulacã•lJ mio liO d~vu dizer quo v~,, 
ccnvencHo 'i'l" terá tan•h ·rn dtt todo o sr.na•fo, por'!"" para hnrolo do no>sos. na v tos recrutas om ost~do do 11:1~ 
ain~• 01u V•! •ú r•llo n;iu d.,;monliu do zeln o wliJt poderem prrst.u sorv1ço al~um. .· 
tudo rom qu" en11ara as matcrias rd•IÍ»~ ao txer~ito t· Sr presidm1e, vou ver s~ de?lcnstro quo ha a pos~~-
armada. (Apoiado.!)· vel escolha. Q·uando as c•p1tamas dr~ portos Ctllllr·•fau 

• marinheiros, ootllS só ~ocobom o promro .Jo[IOls do exa • 
O SR. MINISTilO D.\ MArHNfJA:-Sr pmidoniP, min,dos pelo medico, e so. porventura, so mouh !'O 

o motivo de hav•r·Sil opre'cnta~e. no projl1Cto qua so dif· qu~ não h DI a robustoz prccha, o contrato não se C z 
cot~, estõ ndd!tivo coroo di~pu>icáo p•rmanent•, d cf.aro o etrectivo. 
"hvio. Tem·se em miro, com o a<Jditivo, Avi ta r todos os Quando 88 procede a r~cl'utamenlo forçado, qunr por 
nonos a reprodaet,;~o da me.•m• medida. De muitos nn· tnt.rmedio da policia, quer por agentes da mt.Jinha, 11 
nos, na l·i de Rlaç~o de (orcas rnvaes, é o governo au- r•cruta não t•m praça sePI que sej' préviamenro inFpec· 
torisado a el•var a~ lo numero da• componhias do corpo clonado EOndo Jogo posto "DI hbordade, se o mA•Iico o 
de lmperiaes•marmheiros, Ainda, porém, n~o C i posai- nfio con;ideu fm estado de .1orvir no mur Q.uando vêa1 . 
vel con~cguiNo i~to, e nem bll a menor es~Arança de re•:rutas d•s províncias, voltào lmmedialamenlo ar[u~llcs 
que fie consig~ dentro d? e•p•ço do nrn anuo. Ora, .Pa- qu• não Eão oproprlados para o serviço a que !ilo d•~li
rece-mo que mn~uem dutxara do conbec•r a cunveruen- nado~. o governo, no intuito ~e oito gravar os corroi 
cia e necc;sitlude •le ~ugruentar o corpo de lmpcriaes- pnblicos c' m a despes. dtt lransport•s de rccrullts inca
marinheiros, ~ _principal e rnr.i; abun~ante ele!Dcuto paze!, tem rccooamend•do •1ue n~o ~ejtto envlad~s som 
para a comp•st~<Lu das gusrnrciles do nosfos naVIOS de qne préviam•nle pas1crn pel• precrsa ro•paeç~o, evilando 
guerra. . as,im o tronstorno c desar~anjo que a aos&ncla de taes 
N~o 6, por~m. ne,:essnia a expansão !•U latitude qu~ homens pódo causar h soas r~milias. 

lembrou o ilru>tre sena,Jor, vi.to 'I"" não ha ~rohahr- QÚanto á vaccinação, ó outro P.onto. que r~petidas 
lidado d~ obter-s• .2~ companl~las, quanto ma1s maror vezes se I• m raccmmendado ás pres1denc1as pa~a que os 
num~ro, re rot•s sejrlo vaccir1ados antes de 6erem remtltidos para 

Sobr•:o numero de praças que deve ttr carla compa- a rértc. Alguns n~bres senadores que tPem sido pre;i
nbla, ·limliG·mc a dizrr que i.<so j:l on~ conveniente- dentes de provmclas, sabem que arnbo de dizer uma 
mente m:orcado no respectivo regula111euto, rcr•tado. 

Sr. presidente, o nubre senador pela Bahia ac6ha de Quando no corpo de imperiaes-mariflbciros, fliiO 6 o 
f•zor um quadro tão logubre do C> I& lo de nossa mar i- dep·•>ÍIO dos ucrutas, se recon~cce que alsu.m não ó vac
nb•, da indisciplina c rulaxa~ão em ~.uo se aolrilo nossos cinado, cs1e só embarra. depots de l•··lo ndo. Não lu, 
navios do guerra, qu •, realmente, llqati sob uma iro- portanto, descuido algum. 
prossi\Q desagradavot ! O Sn. vrscONI!E uE· JEQUITJNII'•NH.I:- Não ba d~R·· 
· D~d.ro que, quer remo simples of/it:ial, quer como cu1do de quati<Jade al1 uma: tomo nula Sr. lacbygrapbo. 

general, que tem oo:cnpadu alguus Jr1g~res de importancia, 0 Sn. MtNrsruo DA unr~HA:-O bo1pital de marinha 
sinto profundamente que os esforços ernpregartos pelos d.1 curte, ja uma vez 0 dissr, o ora o repilo, d u·m .hospi· 
JJossos oflkiaos de mari11ho, em geral, pau conservarem ral mo•le•o Não temos nenhum outro no B(asrl, nem 
seus navios no pé em que uevem estn... m••mo em alguma• p rtes d~ Europa, ha muitos hospi-

0 Sa l'ISCONDE 1>1> JEcumNII•NHA:- Peço a pal•vra. t .• e. mollaur!·s do que esse Seu dlre~tor ó urn ~muto i de 
muinlaa o. ui lo intelligente, honrado e zeloso; seus me-o SR. III"ISTRO D' IIIAOI~UA ",- •·•• SPj'lto li!O d6S• d 0 d 

,. A " dicoa comprem rel'giosamente seus everes. S· oentes 
vant>josa e lojustamento llprcci•rt .. s por S. Ex. I Tenho só lião 1,em tompo de convalescença, quando 08 medicvs 
tiJo, Sr. prosidonto, iunumeras occa~i~es de ver navios . . 

1 
· 

da guerra estraug••iros, 0, rl•claro com uf•nia, que alguns rntcndem que isso nlio ti preciso: sempre que na a tn vu 
I r S consignado que o marinheiro deve ter rmo numero de 

doa nossos em nada lhos silo n 'ri res. e nnquelles h• . dias •I e c~nvalesccnça, observa-se ftolmerrle essa prescrip .. 
asseios, or.dem e disciplina, nos no1sos n~o Call4u predi· cão. Se 08 medlcos mandão retirar do h os pilai um do~nlo, 
cad•JS taes. Faço eHa doclaraçlo em honra do nossa ma· · 1 d 
rinha, na qual os chefes, cowmandant••s e offi,,iacs, ern é porque entendem que elle não prectsa ma s e curativo, 
geral, se interess~o pelo serviço Nós outros, ~fll•iacs de e de•de quo nilo lho dilo connlesc~ca é porque jQiglto 
marinha, olhamos para as guorniçr1es como desvolo pro- que isso e drsoece~sarlo; neste caso a praça entra im· 
ciso: não vemos em cada morinholro um homem aril· m~diacam~nto ern effe.,tivo serviço. 

i d Os navios, cuja org•nls~çlo é supPrior a 40 praças, 
lado, mas sim um c ·1ad4o que serve A sua p Iria, :en •• leBm medico, e na aclualldo•Je 08 cirurgiõ~s da arma•b 
por isso direitos, que ó protl•o respcit.r. l'ratamos. são g.•ralmonte hom•ns de inlelllgcocia. Quando e6ses 
lançamos milo dos m•ios, de que disf o mos, para que as med·icos conscrviio a bordo as praças, ó porque entendem 
guarnições andem satisMtas, sirvil~ tom gosto n zelo. · d 

1 Somos pais q.oc cu•amos dos intoress~s de nossos filhos: qne ollas Nh preel~iio dos soccorros merhcos J 10spi· 
nenhum de nú; 58 esquece do cumprim~nto do seus sn- tal· e podem ser medicadas a bordo. EID todo o CDSQ a 

culpa se culpa h a, rl delles e n4o dos officia•s de mari-
srados deveres. nha, que nilo entrào ~~~ indaga~ão do que r .• zorn os cirur· 

E' acralmonte sabirlo, Sr. presidente, que os rcerutss, giõas no que é especialmente de sua profissão. 
romettidos para a marinha, nomsomprc são o~ mal& bem As comidas s~lgadas são aquellas 'lua se f•rnerern no 
conformados e apropriados ao p•zado serviço do n:ar. geral ás guarnicilcs de todas as marinhas d~ mundo ; 
Allondendo a esta ponderosa circumstancia, nil:o é de norsas guarnições 1~0 t4o bem tratada$. como os !lUO o 
sorprehendcr que !Jaja al~um accresolmo na pro~orção são melhor nas ouuas marinhas. 
dos obitos. Se, como sconlecri em outras mnrinbas, só 
tivessem praça a bordJ, bomons robustos 0 bem confur· O Sn, VISCONDE !>E JEQUI1'1NIIONIIA: ••Nilo é cxncco, 
mados, ti fóra da duvi 111, que a mortalidade seria cm O Sn. IIIN1S1'RO DA IIAIII~ll.l : -A alilnonta~ãu õ 
menor propor\•[o. Entretanto, ll<io se del'!l dizer, quo abundarrtc o s~; voiu para !JvrJo os wdiJUrcs gcncros, 
~ntro nós u5o 11.1 a cs:o!lll, quo ~ comp;~tivcl cow a custem o quo cus~afl'lll, 



· O Sn. I'JSco~vE III': iEUUI'J'INllc;~nA:- Quem s;b~ o 
qne Já ni l 

O Sn, JmõJSTRO n.1 MHcJXJf,\: -O n~obr·l •cnr.d~.or f,z 
unt longo di>eorso, mas qne no mcn ent•ntla rc tuz·•~ 
•s proposiÇflCS a qoo Ar.abo dfl re.<(IOI!rl'r S" lllo· noi.Jre 
senador, por~m, qu!'f quero llo(olt~ rn.i.~ al~nm•. re,!
llosta, fecha a bondade dher-mo qaal o ronto, a IIm de 
que ou vossa satisluzê·IP. 

O Sn. II!Nisr~o D! N!RJNJJA :-C"nfiuron o nol1re se
nador as raeõeA dt,b'radas do a~uardcnte; ma<, senhores 
as no1sas lois navacs como as de toda! as outras nncões, 
dotcrl!>mlÍo, quo, e~ occasi1lfs de algumas falnos. Cill 

occ&si~es de chuva c outras semelhantes, quando aguar
nição os tá fatigada ou molhada .... 

O SR. VISCONJE DE JEQUITI~IIONUA:- Sr 
prPsldeuto, ta n.fo tonclon,va 01ats lollnr, porqnB ortll
narlamento só (alio ama vez, mas o nobre ministm 
provocou-mt·, e é necfssnrio qno eu me suhnctta ao que 

0 Sn. VISCONDE Dll JEOUJTJNJIONJIA: - Era bom qnc 
o nobre ministro dilsesse as racõ·s e os artigos, porque 
tenho idéa diversa. . o n"bre ministro quer. 

0 Sn, IUNJSTRO DA I!ARINJIA:- .,. dti·!O·Jhes ma16r 
"cNo Dlcoolica. Não é para rremiar pequenos S!·7VÍÇO!, 
é para a consorvacilo da F.aade. 

Os castigos são feitos com formalitlade, Nosso regula
mento, qu~ se diz ser do um tompo b11baro, dotcrmioa, 
com1udo, que não se du wais de 25 chibatadas por dia. 
Quando 1e tem de fazer um castigo mais fuJmal, reune-se 
a ~uarniç!o, lnd•ga-se, h:qoire·se até o commandante 
llcar certo de que o crime foi perpetrado, e enl~o appli • 
ca-s.e o c.utigo; nll.o é, pois, arbitrarinmente. Se um ou 
outro official, Jis vezes, por prepotencia castlg~ uma 
praça da 1uarniciio, e i> lo r.h•ga ao conbecimeroto do 
commandante do navin, esse ~mjaJ não Jl:a sem p ··ssar 
lambem por ums punlç5o, 

Prlnci piou S. E~. d•zendo que ~o brorrorisava r~m o 
qnadro medonl10, d·hor.hodo p~rmim, do csJad~ em que 
10 acha a disciplina d& hor.Jo, e frolla dn D!Fcio dos na> ins 
da armada; que, c~<mo wini1tro e hom~m tlt: mar, Pà•l 

Vamos a outro ponto. 
A disciplina dos navios da armada n«o póde eEtar ex

clusivamente enmgue aos officiaes marinheiros ... 
O Sa. VJ>CONDE DE JEQUJTti'iiiONHA: - Exclullva

mmle, JJiio foi o que eu disse. 
0 SR. li NJSTRO DA AIARINIIA: -V. Ex. disse c:u/u• 

1ivamente, 
O Sn. VISCONDE DE JEQU.TJNIIONHA :-Diga V. Ex. o 

que qaizer, 
0 SR. MINISTRO DA llARINilA:- Gnndo COUSa Ó O 

exemplo, senboresll!m um navio que não t•m comman · 
dante moralisado; em tun na viu que n«o tem ~mcia•s 
dignos deste nome, a trlpolaçao não pó le ser disoipli
nada, porque a disciplina vu de ré para a próa; o official 
marinheiro recebe ordens, e o officlal do patente vela em 
IJUe elle Bd cumpra e nao commetta os mesmos crimeJ, 
us mesmas f•ltas que commeue a ,uarnicllo. Não é, ror· 
tanto, o tffi,·ial marinheiro quem disciplina a guarnltiio, 
tl o commandanto, sao os officiaes ; a este respeito f~llo 
do cadeira. 

.A ~ror& duas palavras ~obre as estatísticas : 1/io ollas or
gaaisada's tanto nos navios, como hospitaes, O clrurgUo· 
mór da armada, medico habilit,dissimo, homem de 
maKnifieo caracter e qrte sempre Informa conscio•amente 
ao governo, é qae10 recebe estJs eslatisticas e lhos dá o 
deslino que devo dar•lhus1 de accordo com as ordens c 
dlsposiçOes em vigor, 

o s~. I'JSCONDE DE JEOUITINIIONIIA:- Nlfo V~DI no 
rolatot·io. 

O Sn, IIINISTJJO nA Al.lnf:I'IIA:- O corpo de sande tem 
seu re~ulamento fspocial o no qual está designado muito 
r.laramento este dbver aos medicos de bordo, aos dos 
IJospitles e ao cirurgiilo-m6r da armada, qu" é o unico 
r.orDIJetento para lnf~rmar o ministro ; ó tlle quem se 
r.ntonde com o governo a respeito destas ma terias, niio é 
tlnt medico qualquer, embora consummado em slJ3 Jlro
Jls~fto. · 

o Sn. \'JHGO~nE IJ!l,hQUITINJJONJI.I: -!suo, a r.llrr 
a Hr•larl(l, JIÚj ui•o ~aheDJOj, 

podia sapportar semelhante descripçil~; que era in~ls· 
pensavel que etle mo•trasso que tudo liso f,. iorxor.t••· 
que a marinha brasildra esta~ ••• o melhor que era pn•:.. 
sivel, no eRiado o mo is p~rfdLo; mlo '"' C•lmo o nr bro 
ministro, c•tand~ de tAo bom bomor, não nos dls'e que 
era a mell10r da< armod•a do mundu f 

O Sn. MJNJBTno DA MAli NUA:- Porque costumo dil&r 
o que é verdade. 

O Sa. VI CONDEne 1EOUJTINJIONIIA:- Sr. presidente, 
aarla disso é rxacto; a ma•inhs bra•fleira acba'--'C em 
um estado miseravel: nfo tem dio:iplia•. náo 6 noon• 
1erada, e sobretudo t.ha-lhe v• r•lsdeiro zelo de &erYiço. 

O Sa. liiiNtSTAO D.\ IIARI•IIA:- Não !e· acha ncs'e 
eBtado. 

O Sa. I'JSCOND!l DE JeouJTJ:<JJONA: -T•PIII rnai~· esse 
habito os nob.res ministros I D>ssa forma J•ilo •o p·•· 
derá nunra ·obter melhoramento algum I As Jcllollo1 s 
f, il:u no parlamento são s•mpre sem provas desmen
tidas pelos ministros da corr\.1 t SS. EEx sempre en
coniJi!.o um - nlo- no diccionurio para r.,pon~er, e 
mformar o pHiamentu 1-, Não é t:roclo • Dizem r.ll•s 
quando aliás as provas do contrario e; tão rncarnadas no 
espírito do todos! Qu&nrlo todos conCessão que a mari
nha brasileira acha·se no estado mais decadente pos
sirel; que III e falt4o todu as condiraes que concor•eJB 
para que se ev le am quadro d1 sanimador de morhli
dade; qua~od•l os f•ctos demonstr4o as f•ltas eommcttl· 
das 1JOIOS 6ffi-:ia;s de B•Ude no desempenho de StUS de· 
verrs, ex dama o nobre 11>iaistro: • Não se Dchn n•s~c 
estado. • Diga, porém, S. Ex. o que quizer: a verdade d 
cata, não ha abi qu•m a i"nora. 

A bebedeira e o debocha devns1fo ~~ j!UnrniçOes, Tu1o 
qufl diz o Sr, Dr. Fdtal t! exacto. Lamento, como.bra
aileiro, ter de dizer estas verdades nuas e cruas, ·Não 
me fmbargo do dcsmeuti lo q~e dá o nobre ministro, os 
factos que expuz ao sonaao furllo rcfdridos pQr um 
cU nico illustrado, que serve h a muito.! ao nos, cJmome
dlco da armada, e sutallerno proprio do Sr. mil·istro da 
marinha. O Sr. Dr. Foi tal a&>ignou sou nome nePsas 
cormpon.Jcocias. Não silo iuf~rmacaes auonymas, nPID 
dessas Jnformaçiles, a respeitos das quacs o nobre minis
tro costuma dizer: • O Sr. senador fui mal informa~ o: • 
não; n~o fui mal infúrmado, silo informncilos escripta•, 
as;ignadas e publicadas por pessoa comJlolente. E' o Sr. 
Dr. Feita! qtll!m diz que o recrutamento é frito do modo 
o mais abusivo c Irregular do muodo; que ;ílo recrn· 
tados para a marinha brasileira bom•ms Incapazes, nfio 
>ó no pby!ico mas ainda no moral; meninos, ~lf~iatcA, 
vadio~, viciosos e onf~rmos. Como, pois, ter boa lripo
laç[o? 

xao dc!cu•.la o Sr. Dlinhtro (I]Ju.scs r~couh :cidus )IOF 
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lo.Jos; o paiz h~ do rir so quando ouvir dizPr qoe a Pr· 
rn .. l• 1•ar.iuu•l ó • mais assciada, a melhor disciplinada, 
e tahi!z 1. vo as larupn• a todu ss ontr•s do mundo I 
Qne n~o c•m rlv•l na opi11ióo do Sr. mini•trol 

V. ~:x, no seu n•vro exercia Ioda es>a disciplina neeas
saria a bor lo? Nll.o acro >ii• qn• o mesmo pratiquem .os 
ou troo, Ku jll rlis~e aqui a V, Ex. uma v~z que o unJ•:o 
pcrq11ele br•silelro Pm qu• tinha vlajaao niio era digno 
de ser dellu passageiro um homem de educação. 

0 SR, IIINISl'RO nA !IAniNIJ.I;- Isso Ó DOI paquetes, 
O Sn. VIscONDE r.t; JEQUITINIIONIIA:- Eu disse, 11 ver· 

rlaile- p•qucl~-porérn n~o d•r.lino ncmP.S, nao 11 este o 
meu hahilo na trohafl•; ou nnn.:a m" rtllro a ~ohall•r· 
noo, refiro-mo ao r.h•le da rtpartlçã"; o l•gi,lador en
t•n•1e·sn com o ministro, 11 corn elle que discute, a ell• 
~ITort•r.e FDai ohserv• çll s e dolle exige os ar. tos indrspen· 
saveis p3ra a pro~peri•iud• d11 pliZ: n3u desço. portanl••, 
aos sub .. llernos, esse 11 m•u bab!to, Se é bom ou méo, 
nao sei: mas amrmo sóme111e a S. Ex. que presenciei o 
f 1cto. Entrem os nobre< tenaolor•s ern um navio de 
guerra inglez o vurM a d•IT•ror•ç·• qur ha entre um n4Vio 
rle guerra ioglez e qualquer dos no•sos. Nem de 11ntra 
fúrma poder-se·ia explicar o d··sanimo que lavra nos 
nossos officia•s, e a repUjlnancia que o palz cm geral 
altamQrote manilesta pela vida do mar. 

F.llando S. Ex. rclativamPnte eos officiaos de sau~e 
de bordo, dlsee que nil~ erão elles os cul, ados, qn• • 
mortalidad• qne apparecla no1 navios ora devlll • ... a que~ 
N~o 6 á insaiuhfldodo o!os vasos, n«o d á.• comi las ~31 
~adas? Pó.Jo o nobre minl•tro nPg<r que se bebe mais 
eachnça em um navio do ga•rra bra>iiP.iro d, que taives 
em d•z navios inglczes? P6de S. Ex, negar que o usu 
diario da cach>.ra a bordo e o dobro da raç«o de cacbaçl 
rara premiaral~nm bom serviço do borlo, está ainda em 
vlgrr entre nó,? Já se adoplou o nso do calé e do eboco· 
late, como as nacG•s calha t·em ~dopla~o em s•us navi •S 

da gnerr•? Ainda não sabimos da cachaça! PóJe·se ne · 
gar que o os,, da cacb3ça tam grande iroOuencia sobre as 
enr~rwUades pulmonares, que n4o evilns eon•lip.~çO~P, 
antes as tran,forma cm ver~a~eiras doencas pulmonares? 
N4o está ia to bpj~ averi~uado? H a actualmente algum 
modico que nfo aconselhe aquillo quo o Dr. F•ital acoa• 
6elh 1? S. E1. póle negar isto~ F~·lo unicumeate pelo 
desejo de desmentir as propo1ições do orador que tem ' 
honra de dirigir-se ao senado! 

0 SR lliNLSTRO DA MARINIIA :-Desmentir, n!o1 aenbor. 
O Sn. VJ•coNnE nm l&ourriNIIONIIA: - Quero di••• r, 

declara•las Inexactas, ó tamb;m a signiftcaollo do dicclo· 
nario. 

oppo;hiio a S Ex. ? Ob I mcÍI Deus I ... ~a me env r· 
gonhalia de mim proprio se O%~Sse opp ·•icà> a S. Ex .. 

Nfo, Sr. mini•tro: pelo contrario, ~e•~i·• que V. Ex. 
conlinú~ a 1cr mln1Stro e gn>e por longos anno~ a bon~a 
de cons~lbelro da corôa. Tenho direilo. aiiD, para PXi•Jr 
que)irra bem, a contento da nação: eis o meu de&PJO e 
o mru lnl•reue: nenhum outro tenho. Mns por ia~o 
mesmo qu~ 11 e.,o n meu interesse e o m1u f!ese;o, nfo 
posso tulf .car o grito do minha conacie11cia, p1ra re
primir abusos, pau pr Jmovor o bem fiA meu palz E' 
esta R nonRrquencla natural fio meu procedimento parla
mentar. fld d~ dizer" verdades núaa e crúos; doJtJ•r 
que S. Ex., como l•ffi~ial de.rnariuha, acabas•e com os 
obiL~os, porque sfto mullot: nã•r o obtendo, nem pt r !d&O 

abandonarei minha espinhosa tarara. 
N•dl vale a nessa m.rinha, Sr. mi: htro; nós Yamos. 

gaqtar cm pura pe·da 7 000:0008: em nutrcos annos 
gastámos ll,OOO:tOOH para não lermr•s hoje armada li) 
reerutamenu é r.! to, como di I o Sr; Dr. Ftltal ; a, on .. 
scltncla do todos eonftoma Isto. Ora, dig•·n~R 11, El., se, 
ua ver~a1", não ha dur.u1do algum, como di~se S. Ex., 
a bordo, de genero nenhum oa e~pecle; •~ '" realidade 
os ofticl•es do marinha, commandantes, clrofas e aubal· 
cernos a bordo doa navi~•. d~aempenh!o to~oa os aeaa 
tlevtres, ali~ selosoa e aolichoa pelo bem da armada ; 
por qao motiYo S. Ex. expediu esses avl!os que boje li~ 
P.ra quo, nlo aendo.ellea ne::esurios? Fv!' &ú Jror mera 
patacoada~ Descnlpe·me v. E1. a exprcs>ã•, não me 
occorre outra. 

Se todos rumprem seus deve11s, se real menta a salll• 
bridafle dos n IYtos ó a m•ior, ao os offi•:ioes nh ca•tigiio 
de m&is, n•m se eaqaocam do r.zer pr"ceddr sempre 08 

c•stigros das U!adas formalidades e ln•lag1çlle.!, se os a'i· 
mentos 11io bons, se, em ama palavra, a disdplinl de 
bordo é perreilamente tão boa como a •I e outras armadas, 
ou ainda melhor, para que veio S. Ex. com esses avbo•, 
p<los quacs re1 de taea servicos objectos dignos d~ re• 
r~m tomados om considerdç«o, quando ao. !ratar de pro• 
moçaes por merecimPnto ~ Não foi porque S. Ex, 
entendeu oe~sa occasiAo que naJa dlssQ ae razh a bordo, 
que era preciso despertar o inlerease dos t•fficiaPS pdra 
se conseguir deiles esse''melhorameoto, a diselpli,na que 
está morta na armada 'f N4o fui porque entendeu que 
só mente ag11çando es1e estimulo do iote•eJSe p;der·se-1& 
GOnsegulr tio aaudavel ftm ~S. Ex., porl•oto, conr~ssoa 
o ost~do nr,onlr~ao da nosn marinha. Eu nilo o qui& 
dizer no meu primeiro dilcurPo, não quiz r.zer aer.tir 
a S. Ex. que fôra elle qaem deaacreflitára, primeiro do 
que nlngaem, 11 armada ; dller a Yerdade, e ln formar 
cnm ella o senado e 6 naçl~, 6 ou p61e ser desaeredllar 
a armada~ 

. S. Ex. póde asseverar, póde pronr que nh h a des· Jal1aei, porllm, conTtoiente nllo levara dlseu11tro para 
cuido de IIDIIhurna up~eie a bordo dos navio•, como pro· esse terreno, no qual po~er-se·hh achar olrdndido o 
feriu Ira pouco? Se S. Ex. eugera por esta (órma, como amor proprlo de S. Ex., o que caldo de nitar, tanto 
ti passivei discutir com S. Ex.~ Parece cxae S, Ex. crê quanto é posalvel. Q;•ererl~ antea parecer esur de 
qne ninguPm póde saber elguma cousa relativamente 6 aocordo, prefereria ce1er de minhas opiniDea, 6 empreear 
marinha, que ninguom se occupa de estud•r oa nPsoclos um genero de ary,amentaçlo que lovement~ oaenda 
dessn mais qae importante repartição: é um erro em que aqnelle com quem descuto. Eis aqui porque nlo disse a 
S. Ex. está Erro gravei O ser official de marinha é S. E1. que estes avl6os erilo a prova mais clamorosa de 
uma Clcellente babilltaçilo para mlnlbtro da repartiçSo que na reali4ade S. Eit achou a marinlra no mesmo 
que S. Ex. dirige; dahi, por~m. não se Eegueqno aqnello estado em que a descrevi, c resulta das correspondenclas 
que o não ó e que nunca o foi, nllo tenha gosto, nllo do lllastrado Sr. Dr. Feita!, E note-se que, entrando 
sinta inéentlvos pau Di Iodar semelhantes materias. Dil· S. Ex. para o minlsterio em marco, esses avisos n4o slo 
no.! lambem algum patriotismo, e seja elle a causa dos te mais antigos do que de 7 e de 12 de março; note-se mais 
nosso 6stu •o, porque outra gloria nao nos póde resultar. que o nobre ministro tinba sido loneos annos ajud1mte 
Que i!llercsso pó 1o dor·me o trabalho de estudar o qoo lo quarl~!-general; note-se mais qu~ o nobre ministro 
diz respnito á marinha? Ncnhnm outro que não soja o tinha sillo lambem, crdln eu, en-.amgado do arsenal de 
<lo curupriJ o WQU doror. S. llx. forsuad~·~e ~o 'lue ra~o' watinha, llOrlanro, inlcir~wento cm contacto com o 
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estado d• nrmaola; e o primriro acto qnll S. Ex. praticou 
a primeira medida quo tomou, o primtiro avi.•o qu 
eXpl!diU, foi á respeito da disci,.liua, ;ubordinnç;o 
res1•0ito ás leis, lhealis"ç~o dus generos d• faz•n•fa 
publica, regoluriJado do srrvíço de Lord o, b· m trota
mento d•a cquipa"~ns. brandura d<•S ca~trgos e ro,pt•iro 
•ís formaliola<les que os devem precrd•r. S. li:x. tipr•s
samonta confetsa nesses avi• os que ha crimes muLfre
qoentcs, infolizmente, o recommenda aos ~lli.,iacs dn 
uude M condiclles hyg'onicas e do halubdJaola da nr· 
mad~. Porque~ Porque, s~nhores, r•'Conhocin que sobr.•
tudo Isto havião abusos notav1·isl Como ó que av,•r• nus 
diz quo n~o ha desoJHos de g• noro algum~ 

O Sn. IIJNtsrno DA IIARil'W.I : -!lu disse exee,so. 

h •m do um1 classe 1:io numorM1 c ..• mo <>a cl .. ssc da m~
riniJa. b que examiue lambem o c•t•do cm qu• ti•M se 
rocha~ 

S. Ex. rlisse-nns •qui qno na• provincbs, quando RO 
tr;,t,va do reoruwmento, •c dcrlemp•nhava tud" qu,nto
o r'•.(mlamento ~rletermin ... ; R1llS S. EK c.;tá eng~nado, 
ni\o "' do,ernp•nha tal,nem lá, nem nqui. O rtcrutament:, 
·~ui ua, õrt" faz-se como o Sr. llr. Feita! dit; <s exa
mes >ii, pMfuuct••rínnwJte foi los, S. Ex. nao as;isto o 
ello ·, o us qu~ assi>tem nrg•ig•ncil!o as nveriguoç~•~, 
porque em ngra o quo se quer é augruenr.u o numero 
dos reo:rutas. São vicumas que tú•> para n morta, qunn
•1o ,Jiás o des•jo do encarr.•g•do ~"" inspr.rçõos d·eve err· 
ex•11niuar o physic(} do r"cruta, r. fk h· r •e é proprio para 
, v1Ja qae sa lhe vai dor; mas h lo uão se laz. S. Ex, 

O Sn. VISCONDE DE JEI/UI1'1NH<>NUA: - V. Ex dis•e; descrovtu 0 que d·iz o rognJ,.meulo. roiio o repetird para 
crdo qao até ropnli a prOJI08ÍÇilo em um aparto, e o !jJ&r- · 111io J>•r•1er t•mpo. E s•·gue-se dobi CJUB o regulaJLento· 
lo ha da spparecr.r. , 0 eu•cuta t Náo so ex•cuta, ff,JUO u senado certo, e to.1o 

Ora, fali ou S. Ex rololivnmento no hos,.it.J do ma- o mondo s>b• quo nii•• se rxfcuta, o qoH o que diz o Sr. 
rinbl da côrte, o disse qu11 HSH IJ .. ipital era um do1 me- Dr Foi tal ó ex.r.to; ~iuo.ia mais: as ti~icas pulmonares 
Jhores do mun1o. SonhuroP, eu não entr•i 1 vs r.onaiçõ•s tão causadas pelo uso immoderadu das brbid•s alchoóli· 
especiacs do nosso hospital do rlll•rinha, r1iio tr•teJ d~ c.1s, creio quo 00 de 100 >Ao pro lozidas pelo 1·xces~o de 
avnlinra cap1c:idado dos dignos pr .. fassorei hhi empr,•ga- beLi.la; e e>la excesso do b•bida dol!de provóm~ D~ 
elos; nad,t disto vem ao caso, e, quando vios~e. eu nfio falta do disciplina. 
sou, nem posso ser juiz dacapaci.laded• tiiorl'u·lradn• ·~·~·u niio dís~c f.qui a S. Ex. qua alguns otDoiaes niio 
cav•lheiros; portanto, S. Ex. fulluu nisoo, p10rque nilo rxrcutat;io o aviso do governo que mandou que os CIOID• 

tinha outr. cou1a de qu•se oce.upar. M••, p•rguntocu. m•n•lant,sdormi!sem á bol'do? Pois é verdade. E JIOr· 
S. Ex., oxprimiudo·se cocno Sd exprimiu resp•.nJou ás que mandou o ll''•verno qo" os cornmandnr.tes dormissem 
minhas observncõ•s? Co1tamcuto que n:to. O huspit>l a bordo? P•ra manterem a disd,.lin.•. E uãu dormindo
podo ser bem dirigi 1o, po le st•r ol()l:iado por todvs quau- elles á b"~Jo, a discivlm• é m•nLi•la? Niíll. Examine
los shi do a r•~peito do asseio: pó le, ero uma p.Javra, S. Ex, isso q.ne ha a;, achar ~uctn. Ainda lwje no 
ser tudo isso qoanto S. Ex, disse,P •pez·r d.sob~crva- porto dd61• CoJilal so VIola as disposi1ões dos avisos do. 
cnosde S.Ex, pólo não estor nns condiç~es, •s prnprias, governo. 
as mais conccntaneas par. se conseguir o IIm; c fin>l· A rrspeit•l dos c•fficiaes·marir•hoiros. di.•se S. Ex. qne 
mente lambem póde ser vordado tudo qoant~ diz o Sr eu linha cat.ldo em um &h,ordo; o "obre miohtro não 
Dr. Ftital ; e noto·so até qoe esse senhor é emprrgado vroferiu e•te uome, dhse que eu o~ o linha ~ido exacto, 
naquellohospital ha muitesaunos, e muito distioctoem- quan<Jo de•:larei qne a oi>ci~lina ile bordo depen~ia. 
pregado ; é elle quo111 confossou aqoillo que eu disse. E exclu1ivamsnls dessa clas>e de otD·:iaaa, l!u não disse 
de certo, senhores, que o Sr. Dr. Ftital nAo teve em qoc dependia tfllcluGit!amc••le; .mas, q,oo do offioial· 
mente dizer qae o hospital dd marinha da côrte não era m.rinhdro moi to depend• a d1sniplína de bordo, l•i!O 
bom hospital; mas, quando diz qu• um dos dcfâtos é ha duvida alguma, i, lu ó wn~~avel,e eis• r•zilo pr.r que 
virem os doentes do hordo já no ultimo transe da vida, nossos n•vios de guarra e• tão no eota1o em que se achiio;. 
posso eu presumir qoo elle avanca uma falsiJ.de? Cer· ~ porisso que eu lament•r que :.in,fa s" não tivesse com• 
tamente quo nl!o. pletado cale corpo: quando o tJV•rmos compltla~o. e de· 

P•rgont~ mais: devem BSFim proeedor os otnciaes do bons otD•:iaes•marinb•iros, a disciplina do bordo ha do· 
saade dos navios~ Certameote que nlo. Devem deixar 
as inlermidades tomar os diadrenles perio ·o~, para 
então nos ullimos mandar os enfermos para o hospital ~ 
Cmamente qne não; mas a S Ex. pareceu h to multo 
natural .. O resultado é aquclle que disse o Sr. Dr. 
Feita!, loto é, a mortalidade augmentar, quando aliás 
podia ser menor. Nilo ó preciso ser modico par~ sabor 
qoo as enfermidades no sea primeiro periodo ns vezes 
n:ro filo graves, tornão·&e taesno Sfgondo, no terc~iro ou 
naquelles dias crilicos llxados pela experioncia. Or .. , 
capitular a enfermidade e conhecer a sua marcha n!o 
é de rii!orosa ~brig•cl!o dos medicas da bordo ? Sem 
duvida aliUDia. 

Mas, dirijo·me eo aos roedicoa? Nlio,' Jlci do diri$1r· 
me ao nobro ministro, é com elle qne me entendo, por· 
qoc o senado n«o se pódo entendtr com os suba!lernos 
das repartições, ha do se entender com o nobre ministro 
da coró1, S. Ex. agonia-se, mmyrisa•se, mortiO~a ·Eo ... 
mas tenha paciencia, silo os espinhos da prolls>iio.. S. 
Ex. não tem ouvido dizer que a cadeira do ministro ó 
uma cadeira do espinhos~ Pois reslgno·se á sorle que 
S. Ex. voluntariAmente, expontanoamente aceitou ... S. 
Ex. não acha honroso qae um senador so int~rotsa pelo 

ser ootr•. 
De que serve S. Ex. ter optlmos pensamento• Je

nilo tiver quem os executa? De que servirá uma boa 
e st intelligencia, sopponbamoa, su o corpo estiver 
morto, se I•S braços não tivrrom ae.çãu~ E peior 
ainda se olles contrariarfm a intrllig9uci•? Os I•IDaiaes• 
marinheiros &lo os bracos do corpo dos offioiacs de mari
nlLa, a cabeça ó o otn.:lal de patonte. Os otDciaes-mari
nheiros silo 01 cna;orregados da execuçilo do SHO pensa• 
monto, Se S. Et. tiver bons pensamentos, bons proje
ctos, e não tiver quem executa·os, como po~erá Jevm·los 
a elMto em beneficio do paiz? Se não tiver &ubalternos 
qoe o auxiliem, qoalsorá o result11do~ Seus prc.joctos 
nA'o terAo vida: eis o que >iio os otDciaes-marinbelros, 
silo o• melhores auxiliares do otDcial de marinha. 

O official de mariqha ró·le estar na próa constante 
como est:i o olllcial de qoarto,chamado offi,:i~l-marinhei
ro ~ No te se bem que a bordo h a dons otD~iaes do quarto, 
permitta-se me o termo, um que commanda à ré, e outro 
á pr01; a voz do commandante do nl é repelida pelo 
commandanto de prOa, e quem é o com mandante do pró1? 
E' o otDcinl-marinheiro; ó alio quem comprehendo a 
manobra e a f•~ e.lo,:utar dJ:.tro de ~na espbora, O 
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c.lílo.ial do marinl1a v1g1a se a n anobra corro.< ponde li~ ·o ver~adoiro caminho, E' preci: o,port<olo, qu~ o ~fficíal• 
ord•ns dad~.<. mas se e lia rdio corresponde, quPm ó I• marinheiro tenha erlucnrM, ~as que cdocsçilo? a propda 
rospons•v· 19 E.' o offici.ll·marlnheiro; o official marí dos officiaes de P!'h; é prer.JBO que elle r.onhPç_a os l10• 
nhciro é qne do;igna então 11ual foi nquclle que desobe- mens r;om quem Ilda; que homen~? os da mannhaJrem, 
do•cca, quul foi aquellc que deixou"" rumpm a• ord,ns; que ~nlb·• quaes os deveres da lrlp~Jaçi!~, qae conheç11 
em uma palavra, quem foi a c. asa do n~o 6e ter etTuctua1o tod s C•R~s. fainas do que nos falia ,aqui con•tant,menlo 
0 quu o commandante havia determin•do, o Sr. mtnlslro da marinha, Q~al é esse •fficlnl de p•• 

Essa I! a marcha· mas se não é assim ent3o declaro tente que conhece tão bam essas l•lna,, ss privativas, 
a S. Ex. ~oe aind; é ama prova ileFgr~~ada da eBiado as proprhs _dJ bordo, como o offi•lal marinheiro? Em 
de nossa roarinha; é tal o~eu estado, que a confo•4o pre- ocCAsillos 1é~1as c graTesrpor ex~mplo, em u~a batalh3, 
~ido 1 as c• us•s mo is simples, naquíll~ que é ru·limen• n~o é A officJal-marinhOJrouma da• praças mau notaveil 
tal na 1Darlnb4 de guerra e na mariuha_;mercmto du de bordo 1 Como manter~ uuldadB de aeçao em occa• 
Iodas as n•çDos. siGAs dessas e outras munas? E ainda nos diz o nobre 

P•ra que estamos com ccu•as ~ a tripolaçi!o de um ministro que do olB ial-marlnheiro niio depende a dl1· 
nnio d~ guerra ó o mosmo que um bata IMo, onda as ciplina de bordo I 
ordens que o commandarol~ •lá, os ca~it~w exe(ntilo nas Note-se, porém, que ó o nobre mlulstro mesmoquil no 
IIJAS compa11hiaa e os cuhus de esquadra d•ntro da •na seu roiatorio tecendo os maiorrs •logios A classe dos oJJl• 
n•phera; é Uml v•r·1adeira graduaçii•l, e srm ella, Sr. ciaos mnlnbe.lros, diz qae o t•fficlal•Diarinhelro I! ele· 
presiJonte, não é pn•aivd hüv•. r orolecu. monto iodispensavel á coDJpo•içlio h,rmonica de uma 

Se o r.omm•u,~anlo do um nayr~, • Sr. pr;•ld~nte, cu boa eqnlpng•m pelo podero1u injl11eneia que ezereit11 
Jl3Smo de oUVIr rsso do nobr• mumtrn, n,o marnvtlha~o. sob•e a"'" 171oralidade e di~tiplir.a, (slo as palatra• do 
complet.amAnt~ maravilhado I .. se o comnwwlanl·• d~ relatorio) e pelu valioso eonr.urso que pre•h a diversos 
lltll nano !oose t-brJg••Jo a Ir •os rscondriJos, ~e prô&.. wnoa do serviço de bo~do. Diz mbis' »em elle diflleil· 

0 Sn, IIIINI~TRO DA MARINIIA: - E vai, meniB /laverá rapitlfZ O rtgu/aridatJB fiOS fainas .... 
o sn. v1scoNr>E DE JEOUITINIIONUA 1 _ Vai um~ 00 Con tradiolcilo tlagranr• com a sua lmpvgnaçiio ao qae 

c.utra vez, Sr, ruini•tro, vai cxerpr.lonalmenle, Quem l~nho dito I E nlio ~e lembra o nobre ministro que 6 pcc· 
m•ntélll a duciplina na rml~ é, sem duvl>la alguma, 0 cado contra o Es1oirilo·Santo, e que, brada aos c~os 
offir.ial que está con&tantem~nte em conlacto eom os ma. negar a ver•lade conh~cida pc r tal? Mas isto é para mor
rinh•iros, e note s. Ex. que os offi,,iaes-marlnheiros tillcar-me, en sei pe1 feitamente ... o nobre minlolro 
mad«o de quarto, da mesma maneira qne 05 officiae~ esl.lva ago11iado, llcoa pezaroeo de 111 pintar o verdeiro 
de ró. estado em qija se acha a nossa ormarla, e então vingou.se 

de mim ..•. Bem; sei reslgnar.me; Bqao, porém, certo o 
nobre ministro de qtt• re•iKno·me ; ..• mas nllo desanl• 
mo .... para outra v1·Z hei de estudar m&is ... para po
dar demonslr .• r rnolhor os •bnsos commettldoa na nossa 
armada, ... s•u e>t;ulo deplorav~J .... Nem a armada pódo 
irrilar se contra mim .... mas se porverotara irrilliNe ... ? 
tambPm hei de ro,ignar-me .... Eu lambem tenhoaminba 
cad~a de espinhos ... Mas soohorea. bel de dizer ;a ver· 
dade; porque o.-t u conv.ncido de qae o primeiro pano 
pk ra a relu r ma dos abn;os d conhece -los; emqaanto 111 
niio conhecem bem os ,,busoJ, nllo 6 possivel currigi-los, 
e, para qae se elles bom conbeçllo, imporia mÍiilo de· 
clara·los. 

O Sn."111:mrno nA'auntNnA:-E' outra:coa~a. 
O Sn. vrscoNn:c DE JF.OUITINJrONJrA:- ~las Isso prova 

o que disst," sem isso niio poderia haver ordem no navio. 
Nüo el& possível, Sr, presidente, qu~ um official dA 
pntente1 qu1ndo tivesse de "Jenar uma man~bra, não 
contasse com aqnclle que na prôa tem de f·z•l-a oxecco
lar. Para quA haveri• li borrl• do navio um c·ffi~ial·ma· 
riu beiro da qunlo? para que se elle nilo 11 re.•ponsavel ~ 
O Sr. miuistru está gracPJando comrrosco compldamente; 
rrlio sab<m~s o ABC da marinba,S.Ex.acredite qae sem 
so saber esu A B C não se póde dar passo nma repartiÇl1u1 
nem della fallar-se ou entendo r-se nada; por isso S. Ex. 
1basa completamente da minha innocencia, da minha 
lngenuiJade (Ri1ada•)1 por isso avançou hoj~ essas 
proposiç~es que avancoo,.. sem 'pieda~e alguma para 
commlgo .. ,. 

Sr. presidente, seja o que rôr, pPço a S. E1, que 
mudo e alloro o que h a: deixo a cada um o qoA é sou a 
bordo; por outros termos, ponha todos nos seus res· 
pactivos postos; o offiairl! de patente no seu posto, o 
l•fficial·marinhell o no seu, e então S. Ex. h a de ver 
como a disciplina se manldm, como a ordem se conseeae, 
como, cm uma palavra, lado alli anda perfeitamente. 
Agora, se official-mariubeiro nlio souber do officio, se 
fôr o primeiro desmor•lisado, qual será a coosoquencla? 
Isso que apparece. 

A classe dos offioiaes•marinheiros, senhores, v uma 
das mais lmportanles de Lordo de um navio, e note-se 
qua vou avançar mau uma proposicllo: ú classe de tal 
natureza que casta annos para sor formada, 11 classe de 
1~1 natureu que exigo propensões, por assim dizcr,espe. 
ciaos, já no physico, já no morar, porque um offioial
marinbeiro tom de lidar com indivíduos de uma nalu .. 
reza 1110 anomala, permitta-so-m9 o tormo, que só outra 
liJiureza ano mala 6 ~ao póJe con~egnir quo ellt•s trilhem 

Eu tomo o fll~mplo de S. Ex. o nobre mlnislro n!o 
nos diue aqui alt~ e bom som que havia officiaes qao 
perllllo p.Jo amor do Deus ~fim de nllo irem pars bordo 
dos navio~? (,to nlo ú ~eaaíroso aoa offi :iaea de marinha? 
Cortamento que~; mas S Ex. o disse, porque? Porque 
s. Ex- Pnlendea que este era o meio de fuer com que 
os officiaes de marinha nllo quizestiern estar em terra e 
preferiBsem ir para b~rdo : fui por isso que S. Elt. vela 
dizer no parlamento OBII verdade amar••· Pois bem, se· 
abow, si11o o exemplo de S. Ex.: lambem dleo qae a 
nossa marloba é b?ja a peior marinha do mundo ciri· 
·Usado, a respeito do dhclplina, a respeito de regula· 
mentol maritimos: om uma palavra, a r~s~eito de todo 
o •eu estado ; é peior do que 1 portagaeza, do que a 
hespanbola .... 

0 Sl. UINISTRO DA. IIIABJNIIA:- Nenhuma naçlo Iom 
melhores regulamentos. 

0 SR. VISCONDE DE ]EQUITINUONI!A:-A nOISII OS• 
qnadra tambom é a melhor t 

0 Sn. IIINISTRO DA JI,\RINIIA:- Nilo, Senhor, 
O Sn. rn~SIPENTE :·- Allonc~o I 
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O Sil vucoNDE nE 1EQUITINHONIIA:- O n~bro mi 
nisrro está-mo auxilian~o, Sr. presidente. 

0 Sa. IIINISTRO DA 11.\RINHA rÍ·U, 

publicar, porque intcrcsfli:o muito, alé aos pr.fcss;ores 
daquclle ho<pilal, . 

0 Sa. VISCONDE DB ]EQUITJNIIONIIA: - Ainda bem 
que S. Ex. j:l entrou cm >OU horn bomor; O>lava in
teirnmcu lo fóra du ii pêlo quadto horr~roso quo de
busei ... 

2", cUruu-so u que eu disw 11mbem cm pr.dir a' S.!Et. 
que livesso a bowlade de v•lar sobre o mudo conto so 
f,,z, nio 16 o recrutamento volnntario como o rccruta
utento rorçado; e quq á bordo dos navios os mavpas 
fossem r,uos d~ modo a satiorazer loteiramoulo 1quillo 
que ó iudi 'PeDRSV•I para que DÓ3 saibcmos o que ha
vcmoa dd votar, Sr. presidente, depois da inslituicDo 
do ~ys&ema repres•rthltvo, em que nilo 10 pil lo dis>'on
d•r um real saro conheflifllAIIto do corpo legislativo, 1ão 
indispens11veis estas ínf,•rmaça;s, porqu•, senhores, um 
emprogado da arwad~ morto 6ignifi :a outro recrutado 
para o l~Kar tlolle e a desprza !dta com um recruta, a 
de>peza feita du hospihl1 tudo isto hãO dinlrdros da 
na cão lfUO dtwm str votados p ,fo p:o rlawen to, o· a cujo 
respeito o parlamenro deva ser informa·Jo. N•da !C dwe 
soL&rahir ao seu coultecimento. 

Poii ó verdade, Sr. mihlstro, a nossa marinha é 
peior do qUe a marinha partugU•u, é pe!or do que a 
hespanhol•; •gora, para cheg•rmos ri marmha f~ances~. 
:1 marinha ingleza, á marinha russa., .. ~~~la ~rstancra 
tl lmménsa. Eu desejaria dizer que não é posmel ai· 
tingirmos o oFitdo dessas marinbaq porque o nosso pes· 
soalllii'O é lliu home>goneo como ó ó pessoal das mari
nhas frantí\za, Jussa, ingleza, porlogotza e hespanbo
Ja; portanto, nilo 1e pó.to conseguir delle ludo quarolo ó 
pua desojn i porém a verdade, a 1•nra vordadu, a ver· 
~ado confouada por tl!ios e klll por S. E~ , é qu! a 
nossa marinha acha-sd em um C•l•dO mutlo IDf•rtor 
úquelle 0111 que podia achar-se, E' i• lo o que cl•Ja· 
mente se deduz do se11 relatorio. Por r>so nil~ me pre-
voleço d• qoella co.rctada. . .. 

Sr, pre8idcnte, qu~ndo cu nas mmhas viagens vt•Jt•i 
alguns es&abel~cimentos cm Londres e cm Pari•, (V, Ex 
sabe que na lugleterra, e muito principalmente na 
Franca, ha gosro e prazer em deixar os estrangeiros vi
sitarem os est·b~lecimenlo6 puhlicos) não me recordo de 
ler jtimah declarado uos homens que 111~ acomp·onhavão 
que o es&•beledmenlu e.Cava mal moo&•do i e lleus me 
livrasse de dizer tal cousa, se tia um acto de descorl•z!a 
tão no&avtl que eu de certo não mo perminiria prati· 
ca·lo, e creio que nenhum carMibeiro o !Há. Ora, nu 
mesmo caso esrão os almiran&qa de quem S. Ex. nos 
fallon aqui. Es•es que visllirilo o no;so hospil•l e ar· 
senal de marinha e que, aegundo disse S. Ex., ~ze~«o 
o~ maior.s tloglos ao hospital, como talvez o prrmetro 
do mondo. Se 011 estivesse presente, havia de rec.ber 
cs1es elogios com o sorriso nos lablos, dando a entender 
que era isso mais o resultado da polidez do visitante do 
q ne a realidade da cousa, 

Nlo quero dizer com is lo que o nosso hospital d3 ma· 
rinb.\ ó máo, 110m entrei neste exame; será muito hum, 
segundo a informacilo qae o nobrd mioi&IN dea. Não 
tive por ftm diminuir em nada o valor que S. Ex. d~o 
aos serviços alli prestados; r aliei unicamo111e nos resul
tados, cifrou-se nrdadoiramenlo o me11 discurso no se· 
pinte: 

No lompo em que o governo ahsuluto di~pnnba dl•S 
~lnhelros pobhco~, nilo. erilo preeis~s lnrorma~ões; mas 
VPjl V. Ex. qu~ á prop~f,lo qu~ o ~ys&ema repwenra
lrvo se vai enraizando no esplrno du roaçOes, os cor. ba
ciwentos estalislicos vi!o tomando t•mbom maior acsen
volvimento, porque scrn elles nenhuma nação ptlúo sa
b,r o que y,rdadeiramen&e 6 e ~óJe bar. 

N4o sei se lJmel em consideracilo todo quanto o n<obro 
ministro dbse 1 o que desejo é que S. Ex , embora ~o 
agonie comigo quanto quizer, rtfurma IJS abu~os qu~ 
existem e exhtem, em grande escola, 

N4o havendo mair qaem tivesse a pdavra, e f•lla de 
numero para votar-se, Jlcon encerrada a discus.ilo. 

Retirandu·s~ o Sr. niroistro com as mesmas form11.li• 
dadea do csrylo, o Sr. pre•idenle deu para ordem do dia 
da sessão s•gllínle ; 

Conlinuaclo [da 2• diicasdo da proposta Jlxando as 
furças do mar, compçando pela. vota1iio do awgo, cuja 
discussio ficou ~ncerr•da. 

E o resto das ma terias já designadas. 
Levantou-se a saBS4o à1 2 )~ horas ~a tard~. 

&!i• •e••ito. 
Ell 7 DE AGOSTO, 

l'midencia do Sr. visco11de de Abaelé 

1•, que os moppas eslltislicos devem ser melhor foi
I·Js; que 6 realmente lnc~mprehensivel como S. Ex. 
apresentou em &eu relatnrio aqnelle mappa eslalistico da 
morralidade da armada, &lo luccinto, sem clamftcaçiio 
nosologira, sem distiocçiio das clasRet dos lndhiduos, 
sem a naturalidade deites, sem a Idade, sem .... nada, 
O mappa reduz-se a isto ; • En&rárSu tantos e morrOrio 
tantos. • Ora a~ivinbem lá como isto occorren .... Como 
avahar um mapps desta ordem? Por&an&o, pedi, e aiR'1a 
agora peco o het de continuar a pedir, que o nobre mi
mstro, segutudo o que é bojo reljra em todas as naca•s, 
manole fazer m•pp~s que deem informações satisfaclo· 
rias, porqao • quolld que vem no rela&orio de S. Ex. nlo 
vale cousa alguma; por elle n!o ~e pó to avahar aqo1•ll• 
serviço Sd na. reahd•ule os medicos do hospilal ftaeJilo 
melhuros mappas e S. E11:. os guardou ... eu devo lasti
mar que o nobr• miuistro privasse por essa fórma o par· 
laweoto de da~os la•s. E nesro caso applico aos rliguos 
prorossorcs - subtrohiola a mataria, cessa'' peccado.
Su S. Ex., poróm, t~m esses m~ppas, Então mande-os 

Sult.IIAnro - Expediente. - P.recer da commlss!o de 
cons&ituiçlo.- Declaraçlo do Sr. vlscoade de .Alhu
qllerque.- Ordem do dia,- Fr:taçlo da fJr~a naval, 
lliscursos dos St~. D. Alanoel1 ministro da marinha 
e visconde de 1eqnilinhonbaA 
A'a 11 boras d1 o:,anhll, acbando-se presentes 33 Srs. 

senadores, o Sr. preslolHh la abriu a ·ses;i!o, 
.Lida a acta da anterior, foi approvada, 

I!:XPEOI~N1Eo 

0 Sr, 1° SECRETARIO leu: 
Um omcio do Jo secretario d3 cama r& doa Sr1. depu· 

lados, cornmanlcando a ulelçlo da mesa da meama ca
marJ, que deve aervir no presente mez. 

- Ficou o fie nado inleirad~. 
Foi submeUida á di•cnss~o. e approvads para ser ra

mettida á camara d,.s Srs. depallldOH, a rtldacclio dJS 
"mondas, feit•s pelo senado, :i proposicdo da rnesma ca· 
mora, que regula as prollloç~e~ na armada. 

O Sr. 2• sECRET.Into'louo soguiute, 

-
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!'AIIIlCEn. 'coiro da 18G2 a 18G3, tem rcvel;1do de ama m•ndra '-
. . . . . . , não duixar duvida o •stado miserando da armada bra-

• Foi remem lo :\ comml•;:•o d~ c?.nslllUIC•'0 nm ~c- siloira, ou, por outr:•, a d·S•'U~~no tam eJplicndo, des•n
qa~rimenlo do Sr. sen:.dor h•rdu ao wotlglpu cuocebtdu vulvido tu1o quanto did•o o Sr. ministro da m•1Í~1ha no 
a>&~W : . . • sou rel:.torio, tU•Io qu~uto r~petiu um illustru ~tnCJal-go• 

• Ten~o ne':ess1d<Hle de rellrnr·mo p;ru s D.Iua, peco oMal da armad11 , reprosenla••la poJa província do .Mato-
para osso Um !lc•nça ao sen?do. • Grosso, na cunara tW <JUO t;m assunto Ainda bontem 

.' A: coww1ssão, perm .. dJda de quo o S~, sena~or.~~o e•ses docomentvs, qaoro di~er, o relataria do n~bre UJI·.
dm,•r~a docoadJuv_a• o ~""~~o. com o pre•tante.•ux!ilo oistro e o dl•~urMo~o honrado rcprescnlanto pGIO Afolo· 
do ~uos luzes, SH nau fôr~ a ts .• o f..•IÇaflo I''~ r mo.uvos 101• Grosso,achnrão no ~enado quow os di!d~llv~IV~ise do uma 
p:•no••·s, ó tld p•r•rer qa" bH oonoeda .• hr.ença. maneira sallofae.orh, o desenvolvesse por tala11e que o 

• P .. ço do ~enaolo 7 :'" .•go•to "~' 1861.- V.scollde de nobre midstro nno pM• resp"nd~r. Eu suppuz qu•, 011 
Sapucahy -1,11, de Ul&-oemJ. -1'18CU11iiC tio Uruguoy • bontom, ou boj~. s .. Ex procura,so, se não ava~ar total•. 

- •'tcou rc~ervodo var" entrar n• ordoiJl dos tr .. baiJws. mente, ao monos diminuir.~ .terrível imprese«o que o 

DECLARAÇÃO DO SR, VISCOl\"OJl DE ALDUQUilRQUJl 

O SR. VISCO-SOE DE ALBUQUfi:RQUE: - Perli a 
palavra para f•Z•r uma reclarnic:lo, Disseriio-w•• CfDe boje 
linha-se puhlica•lo om diHntrso moa no jornal da •: .. s•, 
o ou tenho do d•clar11r qao niiu re,poodo por ijSSe di5cur.o. 
O redactor procurou we,., 

discur•o de IJoniQDI p rod utill nu senado ; forGo fact~• 
tão 11ravc~ os qud se rufurirão, c comprovados au! com a. 
nurre~póndcncia de um illu•tre· modico da a11na~a, o 
Sr. Or. Fuital, que o noLre mioi!lro e•tava n~ riiOI'usa 
obrigação do responder a es<&s gr~vi>>imas accunçúe~. 
llas>adas em fo1ctos, cuja exim ncia we rm·e~• que f~l 
provada evid~ntemcnte. 

O Sn. D • .M.t.NOEL; -A cenlura previa cootinú• a 
fuoccioHar. ' 

O Sa. VJSCo!'lul: nm At.nuou~nouc: - ... para l'ov•r 
es•e dJ,cur•o, m.s dizon•Jr• logo '1"~ o Sr. pre.•id•nt• 
linba tirado um• parte deli•: • Pois o St. prosltlente 
que tir•JU ess• parte, corrija o resto ; eu nito o r• vejo. • 

O Sn. D. MANOEL:- l·to pode·se SUJlportar 1 
O Sn. VI'CONDE o E ALUUQUEIIOUI~:- PodA-se. • NãJ 

hei de rever mrus r,j,r:ursos, etll4U;wlo V. Ex achar 
qu" dove ser o censor d• ll•iroh<S o~iniões, Ahi e> ti esbc 
fHLrecor, V. EK ain•Ja não o deu para a urd•m du •lia; 
l•ca o que quizer, mas eu JJiio resp•·ndu pu r es>• 
ais•:ursu. 

O Sn. D. MANot:L:- Ma• h a •la apparoc'r; qu.: mo 
imp~rt11 á mim 'I"" ••j,• no Ca,.teio Merca,.l•l. no. lor· 
uni ao Commercio, ou no Diat·io do Rio? Eu mo cnc•r· 
r<•go di'>ú, não tom auvida. 

ORDEM DO DIA. 

Achando-se na ante r.amara o Sr. !llinisllo da mari· 
rinha, foi sorteada a de; ut:·ç~o qu~ o devia receber, 11· 
cando compo!ta d~s Srs. Araujo RJbtiro, Rodrigues 
Silva e visconde de Sapucahy. 

FIXAÇÃO D,\ FORÇA NAVAL. 

Procedeu-se a votação do art. 4° (additivo) das emen
das da oamara dos Srs. dPpolado~ á pl'Opo;~a do podor 
executivo, lixando a forç\ nav•l. cuja di<cussiio llcára 
encerrada. na stts&ilo ant<rior; f,,j apjlrovr.da. 

Sendo Introduzido no sal4o o Sr. n>inbtro com as fur
malid•des do cstylo, prosegui11 a 2' aisous&lin da roforid• 
proposta, começando-se pelo art. 5• (additlvo) da• 
om•ndas, 

O SR. b. M.iNOEL:- Des•j•l ouvir o Sr. mini.;lr~ 
á respeito do art. 5•, que é um dos addlliVoR á propo>l• 
d? poder elocutivo, o iurporta alteração u. ltgisl•c:io 
llgoot~. Surá este artigo, ou a di~posiçiio dello, um dos 
remod1os com quu o nobre ministro pretende cur. r o• 
ir~ndes e inv, torados maled da armada? será, íilciiitandu 
a~s asjlimntus r•provaaos uma vez, a cuntinunçKu nn 
carreira militar, bUjeitando-se ás condiçGos JlrcncriJ•la• 
110 art. 5•. ? 

A diseusfii~ quo tem vusado sobrd a propo,ta doso
Torno tdutinmt ntc áo fu1c~s do mar para o anno Unun. 

Eu, senhcoros, auxiliarei o nubro ministro em quGCB· 
q11er o1edidas que tondl!u a 1irar • armaaa do tlta•lO o.i· 
sorando cw l{lle so achl. Se o nobre ministro IIJe domou· 
otrar CJUd a disposição do Ht, 5', que importa 11ma alto•. 
ração no regulamento do 1• du maio de 1858, ti 1-ruficaa 
para o fiw que tod<•s alcnajamos, JJiio teroi a m•nor do VI• 
da rlo votar poJo anigo. Mas cnlen•lo, senhores, que 
rstas ulljectr.s não dov~m J13SS:Ir de;uperce!Jidos, quo, 
mo,mo qoa11do qu~lquer srwador não pt'ça n jJ:tluvra 
para de~•llvolvc·lo•, o Sr. wimstro, quo p•la coostuui· 
cão é •·hr•godu a a>si>Jir á discussão .da proposta, d~ve 
j,.go p•dlf a palavra, explicar, desonvolver o artigo, 
mootrar a n~co·si·J•do w a ulllida·te quo clle encerra; ú 
o que 1,ão vi f<zar, c, como •O la votar som a menordis· 
cus;ão, tr,uwi a palavra para quo o p;oiz s<·j~ esclarecido, 
para que se justiliqoo a altcmcão ~o qua oxi>te. 

Seu~orcs, aléw dos "rros communs Clll nosso paiz cm. 
tudo quauto é adminislrnçiiu .... Já não r .. uo 0111 poli· 
tica, por •rue é oLj cto da admiração de Iodes; u que tU 
ttuho lido tru ébcurso> prof,ridos na outr., camara por 
noiuistros da Cl'orôa, mas llilo é occ,.ião opportuna pua. 
tratar do•t1 as;umpto, quero Jiwll•r-we agora da ob·. 
jactos rei• ti vos á mariuba. Mas os e1ros da adminislra
~iio tão extraordina1ios no n; sso paiz, são do todos os. 
dias. Nós, s•nlioros, Jiassamos de om extremo a ootro; t! 
coJDU nós reformamos a nossa IPgislaç~o, JIOr cxewJilo, 
oru mat'na de instruccilo (que vem a propoiilu) ;·a. cousas 
clwgárão num ponto Jo rulaxação to! qoe pvdia-se dizer 
qoo não bavi~ estado. no pail, os JIIOJIIOúS nos cullc~ios 
eroo appwvados sem q11e tivessPJII eonlwcimento das 
disoi~linas em que trilo t•Xamina~os; ii!o para as facul
dades de dirello, de medidna, et~., woços sem as h ,!Jili· 
taçO•s precisas, e por isso acomecia quo lá com uitn· 
cuidado po,Jiilo f•zcr rm•gressos, e o p;rtror•ato vinha em 
sor.c••rro da 1~noran01a. 

FazHm s.e reformas, e o qoe se võ? O contr.~rio, é 
om rigor e1eesoivo, é a exigeucia de multas discipli· 
uus iul~iramentA dcsnecessarias, 1ão reprovaçõ·s sobre 
rcprov.,cóes, ainda mesmo rDlt'Studa~;t•s que CID outro~ 
t"mpes passariào por optimos; o qual é u re>UIIa<lo de 
tudo isto, senhor~s? E' nndarwos con•t.•nlemenl• uw 
refurmas e reforma~. Quantas vezes t•m ~ido refor
mada 11 Mc;,Ja militar? QuaRlns reformas lem·~o feito 
na escola de mMinha? O que prova i. lo? Prova uwa. 
verdado iucont•stayul, que nós rrfieclimos muito pouco, 
que somos rouito precipitados cm tudo qu~nto fuce~ 
moe. llojo l~gislamos om um senti~o, no nono 5.:-

IS 
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r;nir.tn ji qnoromm rcvog1r dU derognr a J,i, que nem 
um 2uno conta da cxistcnoia, 

SoohorM, o m~Wto septic.isrno Iom invn lhl·l tau o 
e& ta seita lle•gracadamAnt• todos os o i •• f,,z prflselyJoç; 
nlo ha loi, nilo h" artigo dn con·tituiçilo, uãu ha arri~o 
do r.·glmento, não h a uarla de m.n• S<~ra 1o, tm quo so 
não ml'tta o SPJIIÍ•:ismu: qnnr so omn pro v• disto? Aqui 
c,tá o nrt. 5' O SOJll.ici>mo duvi,J;, j:l dil boud,de do fjUO 
se rlrtoruJinc>u no decr•t•> n. 2103 do 1° d" m <lO do 1858, 
quo te.m apenas tre< unno• de cXISI•!noia, mas o noobre 
ministro que, pormill<·sn-me 11 cxpro~slic, eu birrou 
com os ObS3C>8 quo não sab<:m nem o A B c da martÍlha, 
quando o nobm minl5tro sabe o ub ·o t "io iutdro1 ató 
a letra Z, o nobre mini,tro ent•mle que tu lo quantu seus 
ankccssoros Ozerão t•stá inçado de vícios e d,Mtos, o 
com a ~Q:I e.~pad.•, que dizem que ti nm,Ja!iasima e 11ue 
corta b:m, (Ocas me livre della por c•utela) qu~r cortar 
tod"s e01os d~fdtus, quer' men1hr tudo, o d•qui a pouco, 
m• li! !Ouhor,s, peg• em todas as ubras dos cMacas o 
atir~-as não s ·i para or.dp, 

Pergunto ••U agora: o que n qno se bhwrvoa na 3ca1e
mi.i ac rn~:~riniJil quA ju~tdlcass1 o ttrt. 5°? Ou JtO ob"'t.r .. 
von quo as reprovações toriío infun•ladus o nono~jush<, 
i•to é,q•.ro os a:oço<, <•(lczar de t•rom a~ pred,as 1Pbi
J'itaç1ic<, nos seus exames P"r q11 lquer mut vo ;u/Trião 
uma roprovuc:lo inju<t<, o a qa<i, upez,r elas r•·prnv•rõ ,;, 
"l'"zar do.< ut••ços ter"m moslr..to quo não llnháo apti
dão pRra 3 vi;fa wiluar, coo1 tu•lo, o estodo d• armaria 
~ t.l qn• coo\ém qno I!Sses m•5m"s mo,o~ voltoru à car
reira, sujoitando Sfl :1 nova !r,qu•ncia, a novos exames, 
r J>rovavelawr.tu os lent~s S• riia maib indulgentes d~ 
qun o fonlo 110 priJilciro ex&mo, 

Sd os moços em um onn1 mn11rnrão incnpaciJade 
t~tal, 58 d'r~u prons d1 n.áo compc.rtamento, se por 
JsRo nAo continuilrão cm seus e&tudos c não poderáú 
t.mhJm continuar n• :uuuds, o quo cc.nvém, ~enhores, 
(, dtz.•r·IIJO< r1uo 50 ~:nt•egu•m a outro prulhsão; .rua•, 
so r.om ciT•llo, as r••pruv.çú"s não nascerão da !alta de 
•studo, da !alta dd :•pplic,çáo, da f.tta do moruli lad•, 
enllo o que convém é tomar providencias áccrca dos 
profas&orea da a•Ja•torni• d" m•riuha. 

O SR D~NT.As : - Na escola mililar acontece o mes. 
mo, todos os annos se reforma. 

O Sn. D. AlANCEL: -E' o septicismo, moa amigo; e 
ai r da mais, é um~ espe.rio, permma se·ma a etrpres>.ã '• 
de o 1h que o nob1o m>nistro l•m a Indo quanb fizer/lo 
os ~cus ant~cessor~s oamcas, N4o s•i so está no JÓ do 
S. Ex. alguom ti qaem S. Ex. poderia dirigir se, ou pelo 
que foz na marinha, ou pelo quij não fez. O nobre mi· 
uistro n!!o perrle uma ooon•i~o, s•nltoros, de uprrssar esse 

Ora, h·. n•sld arti~o umJ rircumstanr.ia qaA altera o 
que oxist,, o 6 qun •·s aluwnos ~ur:lo admi11idos como 
t•xternos, o só ~·rnutlidos uo inrcrnato se obtiverem np
provn,Ous ptenns o !or"nt meno•·•s do 18 armos. ;\in·la 
r•·pitu, ~~~~er~o na rtisposicã•> d<>te .rtigo uma O>p~
cio d• repnr•cii•J da injusllcn foit.t aus ~lumr.os: pll'cc~ 
qao o ~ov.,ruo tem •·lls"rva•lo que tem bavi•h muito 
rigor nr•s e1ames o 1101 resulwlo .. • dolles. Não admira 
i;su, porque nilo ~ >Ó, sr~un to mo consta, na fSCúla 
de warinh• q~u se observa essa rigor, tbserva-se nns 
outr•s cscoL•s puhric 1s do imporio; ó a re•ccão do que 
cn f,llei ha pou :o, s•olll.re<, ú a m:l administração· 
por~n" no uo>so pniz tu•lo ó oxtremo 'u com"lct• rc~ 
).•X•lcii•J, ou uru ri.:o~rismo insupportncl. Só na:> ha 
CFJ'"ranCJ do qoo hnj:L "''" ri~orismo, qu~ nunca que
t•erei quo SOJ• insnop••rt<VIll, Oh alta administroçib do 
oi!•do; ~. ;c eu quiZil>SO •p1ntar oxemp'os b·m fri
santoa, coah:çllri• J"'' ~sta casl, oxcrnvlos conbe
d•l<" de nós to1ns; ma• ru n~o o f11~o, porque nã J 
tJUi!rO uzodar a dt.•nu~'ií''• qnero discutir a maioria, 
o n4o quero e;nr nqut todo 1 os dias ouvindo ohsorva
c~ns 11 rospeit•J do ~uo<liJ cowo prot:ed~ na diocossão; 
nao quero 1111~ ae dtga nesta cas1 qoo Í•llo ha 40 rni
nntos e quo ~oinda Mo disse nma palavra sobre a wateria 
em diMOu"''~; pua evitai' ht11, é quo nilo quer~ ~i:ar 
os oxe mplos do s6n •do : llU os cit~rei em tewpo ll(lpOr• 
tuno, quan•lo s•J dior.utir Olse f•moso c nnne~ 1más lou
vado p~rea"r d11IO p<tl~ maioria da mos~ ii respeito da 
iOIIicac~o utf.,recid3 pol•1 illas.'o sanador pela província 
de Pornambu.:o: vorem .. s 10 NJtilo hn de-•a me coarctar 

~ou de!dem, não qu ro dizer odio, por que o nCibre mi
ui•lro é Cilthoiico np,atol,co romauo, crU jiltivo occa
sião de observar isto a bordo do brigue ConBlonça; vi 
a dcVIicão com que elle comnoscn rosava nos dias ruarM
dc.s para a11 oraçõJs, por cun<eqacncia, fui t-.strmunb~ 
ocular do espírito vct•Jaddrau.enle religiosJ ci>m quo 
S El. so comportava, o dJ ox•.mplo qu• dava, niio só 
á guarniçã~ CJmo an• pl~>ngeiros, a t'Uj·J numero ea 
tia!Ja a honra de petkneer; poriss3 não digo odlo, retiro 
o. cxpres>lio, o desdem COHI qae S. Ex. olha para os 
caincas. O nobre miuistro olha com máos olhos o regnla
m~ntoqnc foifdto no tempo .1oSr. S<r~iva, qucninguP.m 
pólo n•·gar que, sendo casaca, trobalhQU c f-z o qaeJ>Õltl 
du1·ante o s·u mini~terio cm lleneflcio da rep··tli~ão que 
dirigia. O nobre ministro quer tamhern alterar o!RO re
gulamento, e ha de ir alt"andu tudo, so Deus o coneor
var no miobtel'io, cowo nds hav.mns mbter. 

a 1lblfd>•1o de dizer tudo qu,nto pnnso 1\ respeito desse 
)Jnrecor elabor••lo com tnrua "rto, e tamb"m hei de to· 
lllrJr na d••VI•la consider .• çilo o voto separado quo I ,i os
crilliQ por milol do meilr••; felizmente nello r stil a!sig· 
nn1·• n rn Lib:.rio, c, ~uando o~ Liborios "'' mcttem no• t~• 
cou.qns, em gemi dã~ para Le:n, rua~ ás vez s •11o plra 
o P"ior possivol; nilto 1~<11 razão o Sr. vrswnde do AI
:Luquorquo. 

Vamos v•r as razõdll uom a~ qa•es o m•bre ministro 
ruo~amenta a dis~·oslcão dt·sto <•tligo, o :1 vista dcllas cn 
tomar-i a minha deltbJr•çã•J, approvando "u revrovandu 
o artigo. Aqui, s~nhoro•, foliZIUHilt8 niio v•j•• a paJ.vra 
- autorisaçáo, porque csroo por 1,1 maneira prov•ni lo 
contra osta.pal<vra que, apenas se diz - ó ~ntorisado o 
govomo, - j:l e~lm dizenoo: • Voto contra. , Ora, 
felizmente no artigo não h• dtlegação, nom auturis•cllo. 
(Lendo.) 

' Us aspirantes reprova~os uma vez nas materlns do 
1° anno 1'.10 escul:l do mat•Juha, e aqu11llcs que, em 
virtade 1!0 § 1 • do a ri. 41 do ro~ulsm•nto qu• bailoU 
~:om o decMu n. 21G3 do 1° do maio de 18~8, por~ e· 
rem o ~nno, po~er.\o repeti-lo corno alomno< externos 
e s<•r lle novo adwllt1dos ao internato Hl ubtlverulll ap• 
provnoGos plenas e forem ruono1os de 18 annos. , . 

l~,p··ro que V. Ex , Sr. prd>idento, n[o •lemoro por 
mais lu111p> a dbco!,,to do parocor, ~orqod ó preciso to
mar uma p·ovtloncia :i re1peito do pr,ccdimcoto de 
V. Ex, que'' o!Jj •r. to ó nrgeraisqlmo, o dcv~ Aer qannto 
~nru~ douo par,, orJum do dia, Llllt de 1)110 o smado po· 
uha termo :1 t:ousura provia •1ue so ost:l excr ;eo1o SQbro 
os •Ji~r.ursos dJs !:e 1aJores. 

Fdizmento, repilo, nã1 ~e trata do autorisaçll.•s, ao 
qoo me opporia, cúroo mo tenho tompr~ oppo~to. Dizem 
quo vem ~~~ oatra cnmarn IJtcvemcnlo uma resoluçilo 
proro;r"ndo o or(lDml;nto vigente. n qanltraz uma Kr•n1e 
cau.1a d~ antorisa~O s; m~o sei se os bo~los te~m rund~
me.nlo. E' bom estu prevenido. 

1'Dntas ref;rmas to.tos os dial, senhora,,, Isto n!o abo 
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na uem o g:;vcrno nem o corpo lc;islativo, hto JHl•Va 
que nós n:ln pro.tamos attonç~u :i discuR•iio, quo deixamos 
pa's"r •em o •lovido ox•me drspn•icões, quu s•m o mos
mo •xawo alt,rawo• ew h r· vo tempo. 

Purs, serrlwros. qu·•ndo >o trata da &Iterar o que rxi.t•, 
pólo·so deixar rtu d"r a razitu dihto? l'ó.Jo o nrinrstro 
mo-rno que pH:tiu úU a~dtuu cota dis 1wsi~lio deíur do 
!undam•rrla·lo 'I 

l'areco-mo r>t.: r ouvirrd.> a s•gulnte banal re1pnst~: 

,Jor pelo Rio do Janeíru, que fui rLirristro !IJ mariot.n1 
que f.,j mini>tro da f.zw~a. trua fui &td pr•si·fcn:o dJ 
C••nselho, o que d cousolhoir., de e•Ja~o; mas depois, 
·,onhur,s, ~lugou se uma gran<Jo c:"•· ab~nrJon .. u·sH 
intdramonto a escola nu D•ar, o srguiu-•o a oplnl~o da· 
rjuel:os CJOC SU!Ient;tn que a o.•co!a cm terra, a escola, 
(Sr. tnimstro, permilla ~ ~lprclS>àu) a tscola tm s•cco ó 
lllais proü~ua do q.ue a t•scola 110 mar ; temos aadadu 
assim, os nrirriolr•>• viio dlicrt•pandu ucn dos outros, o 
boja cteio 'IDO rn~smo onlre t.s profis~ionaes ainda uio 
ha uma r pi ui~ o nu a est•l respie:o, Bp~2ar da exp•ricu· 
cia da alguns anrro• ; ain•la não lie chegou a um re:snl· 
ta·! o sa ti•fotorio f>HII a lnstrnrção, o atú para n moralj .• 
<Jade, pH•IUe IÍ ruc,ssario aUar;r!.r rouito á ida•le otn 
'fDO 10 errtra para euas e~cvla~, idade quo exiJI" nma 
•c•t!ra vlgihut?la par~ que a n~oci•Ja<le •• trdo e<Joque 
coro hahitos nclosos, qoo lhe ttrà:) "' !urc•s, fl llre tra
zem urol velhice proroalura. Eu nil·i r~~e .l.mhro atr o 
aobra ministro, no HU reidturiu, pro pende· para a es·. 
cola de moriuh~ e:m torra? . 

• lias na camara do• depu!: dus se disouriu o art. t;.• • 
Então, senhor""• Sd na camara dos drputados so di>cutio, 
plr:> que esla ca<a? não h•j' mai• Jis,·ussilo, desr!u que lá 
se di>cuto, coutontumo-rros coro levantar-nos oull~armos 
1ent~dos; nii.l s>.i ruesniJ se alguma cousa P·••sará ne>to 
1ontldo na reforma que se Tal f zer no reg•mento .... 
tamb•m, meus senhores, P~'"P•ramo-nos para dar autori• 
s>çlles ri wo a, não cu, ú m~sa n:to bel d• dar um ceitil 
de arbítrio; quoro mr.nt-r minhas att•ihuiçúes, quero 
conceder !lecnçls oa rejeita-las; não corrllu na me•a e 
pr.risso não hot do dar uma só autorisacão IJ uando se 
~presomar a rbforma ·~o r•girnerrto, que ha pou1os dias 
s~ leu. Ab 1 awu~ senhores, tratamos do refunDar toJo O Sn. IUNrs·rno D.\ MARINHA:- Nilo f.illoi ni.-so. 
o nllo cui•l•mos dd nos ttfurmar para podermos ter o 0 Sn. D, MAIIOEL: _ Pois en 1into que 0 nobr11 mi. 
rdno do C<lo; eis a razão porquo os ref .. rmas não hão niBrro não tocasse Ut>l~ ponto, mas é preciso dar·lhH 
du pro·luzrr nunca re.sult•~os; ~ o ca,o d• frei 'l'liowaz descnllf~. porque s. Ex , qua (<·z um Lom rdatorio, r.~o 
quo, cheia do lÍ~IJS, ia para o JlUI"ito prflgor virtudes: ldfe todo 0 tempo uM• ss•rio para dar·lhe 0 •randa 
o publico otizia: . • dosenvolrim•nl·l qua c·xrge n re~a·tki!o do q•te e>t:i en-

• A h I fr·ei 'l'hDIYH•Z, bem t~ conbPCO ., o seus sera.iírs carrega•fo; muitu f•z s. Es. nos poucos m~zes· qn~ 
niíQ produzi~ o nau bum remira lo. Portanto, senhor••· rlocomrão do$1Je a sua entra1ta para 0 po1Jer aiJ 0 dh 
rmrjuanto nó• n~o nos ro!ormarrnos, as r. forwas quo nós em que apresentou 0 seu rel;.t•Jrio Dd camnra doa Srs. de· 
pr·opuz•rmos não l"io d• ser acoita• pelo pniz, o paiz putadts, 8 musrno, 0 •olatorio devia ~.•I· r prompto I!Om 

ha do rir-se dellas, e dizer • Dern prPg .• s ft••i 'fbomaz. • al~uma 111110 ipoçãfl. ·Nesta ptrte deu S. El. 0111 ~r•ndo 
Voll sentar·m~. o;perando ouvir as sempre s•bias qaiwio, senão a todos, p•lomotrosa &lgurrocas•co1 que, 

1 br•rvaç•1es do noL•c wir.imo d• ma:iuha. Digo, senho- aprzar de te.rOQI eotadu no po•l•r muito tempo, nilo apre• 
ro~. ~abias, p~rrlue o .nobre mini~tro f•lla de cadüira sentár.to um rel•torio Ião coropltto, t1odígoo de leitora 
llPAtas m•terias, lst•l tl, com toJo~ o cnnlrecimenlo d~ s e mcdit~ção como o de , Ex., e j:l em outra smii~ 
C•Usa. Não são os Iaos 40 nnnoi do r.onvéz, porque ha tive de nutar h to, 
mnitns rnarinhoirog qud team 20 o 30 anuo.! de convés e 
rrii~ s•b •m o 11 B C da m·.rinh 3 , nem mesmo os das pr i- O rel;llorio do nobre minisl, o lo i Pscripto pelo 18U 
meir.s letras; m11s, S. Ex. ó bowe10 de g•rbinet•,' h o· proprio punho, eu o as.evero, D ate! ba exprea;Oe~ du 
meiDC{UHnnconvt!<COnStRrrtetMnleapplic.va•ieã JdiUra; que O nuJlrd miuiHIIO (todo~ I•ID08 OXptaSIO~K que 003 
.port;wto,a3 Jicõe~ do nobre ministro sobre o;t.s maleri•s s~o pro1•rhs) se srrve com frtlqurncia, · o J, gQ se reco
sii1r s~mpro di~ nas de attenrilo, e eu peço aos meus nheco nos oscriptos a penn• qae ON escrev-u, quando s11 
honrados collrgas que as oucã:o, por.1uo colho-se dcllas tem uovido lllUitas leZ•s f,ltar o oscrip:or: eu por isso 
ai~urn ro<ultalU, Pena foi, ramo rli!se, 0 rfpilo, qne quaRi tirooqua>i)affirmo que o Jelaloriolvicsr.riw,por 
S. llx. r•il•J qurzesse hontero fazer usQ do s1·us talonlos S. ·Ex.; errtret:~nlo que outros reh.torios f~rllo apenas 
de sua inslruo:~ão, do sua pratiJa pan respon11er a ur~ assigna•lo& pelos DlÍui•trcs; entrcKiio·sc os pnp>is a um 
discurso que se proferiu na casl 0 que r.aos1 u um.\ im· offi.:1al de secretaria, •st• faz o r:Jatorio, o ministro fS• 
press~u dol •. rosis.ima e ha ~e causs h no pai•, quando si~na de cruz, quasi s•tn •umo , e por isso nenhum 
for publio,ad••, ~orque,com ,.Jf,ito. a pintara do es•ado da esclarecirn•nto po•ltmos colher de t~•a pecas, quanto 
nusS11 armada não po•li" sor feita cow côres maia carro- alias são •if••·•ci•i:ls para esclarecimento du corpo !egis· 
sa·las, was creio qne são ver<ladeiras. lotivo o do paiz urtdro. N~o acont"n•u assi01 com o re• 

Ser i 1 ag~m oc~asião. de proce•l•~ 8 um ~18010 a re~poito loturto do nobre mlnl~tro, am vrr.lade, e a •in·la ro1·ito 
da acadrmr~ eh n•artnha. O oco tüntas cousBF, tantas om~ vrz, o rehturio olf,rece idó .. ft Ut•ls, e eu apenas n•to 
qu.lxas que fico ~orplo~o. Já se vê a razilo porqu• •1ue o nobre minhtro !emt•rass< •ao1na con,as que a do
em umn da. sr.s•J•R p:ts,odas eu lamout,va q•to certos cima pnrro deli as P:tlgiría talvez uma Liesp~u náo »~i ao 
bum•n~, prinl!ipalmeute os que se te•m dado ao eM· do 20,000;000,,; b•/lat..!la I S. Ex. preveniu isto quando 
tu•10 ilest•s "!alarias e l•:em est.do á to•ta da rep 11 rti· drsse • Confmo que a tlospez~ tl muito gr4DIIe, e o palz 
çilo da ruarurha, se conservassem silenciosos, 111r0 não cstil em circumst;tnci'H do faze-la; • P<•r t•nin 
qnize,sem esc!~reccr o •ena•! o e 0 paiz. Por exem- S. Ex., mowaudo o q·te se dovia fazer, prova. qull 
pio, tom-se dtsprttado por multo tempo s•·bro 0 que e•trt·lou a rnuttrra, 
mais convém, se a escola d• marinha em torra ou no Ot•sejo lambem ouvir nosla ocra•iilo a oplnilfo· do 
mar: pr•fi<>ionaes ~a primeira piaM su•tentiio que nobro ministro, sobro o lJ"" a sua !on"a pr:.tioa, o~ s1•us 
~.ensino da mocida·~o, princLn,Jmonlo o en•ino pra- r.onheoimcntos thourlco< lhe l'Oill provado n re>p>ito d" 
ttoo, lucrr~ mu11u mnts a Lurrlu d• um navio tlo<t nado utili.Jado duenRino da mor.i•lnde, ou om ILmn ou no tnAr· 
prora o."? flrn,do qtllt om terr.t.na n•:u~oml.i do marinha; 0 nu já v jo qun o nobre ministro toma a paJ;,vra e ~obr; 
dost11 Ido:~ mn par,co IJUO f,,f o n?brovrscon·tc ... n1u 11Rto ponlo vai tli~smtnr, cnrno ro·tuura, npr••soutnndu· 
so pólo LiiZQr o nouw .... o nobro YI·ICOntlo quu ú SUlll•' no; o •JIIO I: a rm tuuus os paiz~s, p·,npt~ S Jlx oxuminn 
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Mm .crit··rio ltld:is as inslilui~üe,q dos outros pailcs, e é 
1Jo Jmsilolro qo• clJrg~ a. dizer no sPnnrlo : 

O SR D. MAN~Er.: - S. E ;o; ri-so como qnem diz: 
tonho alguns rasos em contrarao "" meu canbenho; 
ouça mais: o• fltho.1 d• Goyuz •iio rão fortes pela e~ pado, 
como pela lingu,. Trago este ox•mplo p•ra mostrar o 
cuil!a~o que devo haver nos exames 

•· Em t1cs t>IJjMioq • marinha brasileir3 niío inv•j~ a 
Mnhom• do ·rnllriiiO, nem á propria mnrinh~ inMl •zn; 
O n~·CÍO, pOr t·X•JOijJ!O, do., nosiO' VII!OS r], Sll"rrn é 
comp:.aravd, so uã.o exrwde, ao a~sl'io dos VMIDS Líl UJari

nhade goorra. britannilln. • 
Oh I qnnnto mo uf11no, qonnrlo v.·jo om ministro LPr 

P<la ling11agem! rrras, d•pois qn• prinriplo a pen.,ar. 
di~o : oh 1 qon •:t:.gc ·açi!o, meu lleus I quem rltlrn qu• 
Msim foss• I M ,s nmli rn. isr.o ~ro•• os bons dMPjO~ do 
nohro mioi,tro, Í·IO quer dizer Pm lrom portu:rurz: 
·• Fitço voto• para •1ucus v~sos dn e·qnarlrn brasrl·ira nã.> 
~t\ 10 o• mparom caru os ria marinha hritanni.,~, mas nró 
Oi exctHiilo., Não •o póoi.•, pownto, ninrla que so qnoirn, 
C· n~nr~r o nobre r~ioi,mo por e< ta flg.1ra; e aqui 1"ril 
mnu uma pcova tio que o nohro mini<tro, com eiTdto l•:o 
·liuintilmno, p~r•JD•l S. Ex. nos fFz um• v•r•f••Mrn 
amplifir:,ç~o; é o ttl rnmalholol do quo S. E~. no.• f11il o: 
n~o. disPO cli r qr10 o rliswr~o era um ramdhet• "" flo\re•? 
poi.• ns flMPs ~fio ~~~aR o t.ntrn~ figuras, dtJ que f:;z L•ma· 
7tho uso o honraria Dtinistro. 

O ostudarttA qoo f"z boa frequenr.la deve sor appro. 
v~do, aiwta que nilo f•c• hom examA, o qon muitas 
vozes d•ponde do um ~rcdrlnnte. Quem e;tudn dorur,to 
um anno, não se pódA acrrditu qriil derxa•so de ~·Iodar 
os sons pontos em 24 ou 48 horas; o contrario é orna 
injaJStica clamoroHa, é lavar o d~eanimo ao t,lento a á 
appllc,çiio; nl'•S repron lo, numa. Porlanto, soa c•tes 
é que s• refere principa•mente a doutrina rio arti~o. enrão 
elia ó boa; so o nobre ministro. accilnndo osras di•posi· 
cõos, qoer por assim. dizer obstar a om abuso que mais 
de uma vez •e tem commeltido. O nCJbre ministro t•m 
raz~o, e eo n~o posso de1xnr d• dar o meo voto, pr,rqoe 
estou sempre proper.so a fovorecer &ado qua"to t~nde a 
instruíra mocidade e artl aos velhos; hamnitos velhos que 
preci;ão ser inslruidJs, mas tl qnA alguns dalles teem 
horror á letra redonda, oo sú Iêm romanc>s e fulhetins. 

O Sn. DA~T.\S: - O qno tem Quiatilinno com n 
moriohil? 

Sonhares, ha um ponto, a respeito do qual ou me es· 
qneci d• !aliar na sessil'o pnssarla, mas qQe tem !orla a 
liga~rio com este artigo. O nobre ministro nprolenrou 
em Pcu relatorfo nmn id~a que me rareco nov•; n•·nhum 
ministro d.\ marinha a tinha nr•resl'nta•to antes; in
voco a auloriJ.do do nobre vi·cond~ qu" ha poU<'O men· 
rloneí e qllA é, me P'roco. autor do dc•,n•tu de qne voa 
f•llnr. O nobre miniPtrQ nilo qu•r ~abar d' •·sta~lícs, 
porquo niio enx•rg• nellns pcn~o obstaculos :1 di>ciplina 
e nor•liJ.doda r.,rça n•val. Qurm ns r.m•n ( .. i o nobre 
sena•lor p•l,, Rio do Janeiro, quo m" rccmd., ter dito na 
nutra camnra, a qocm cen~orou e-.n or••c~o. que nr.ei
tnva a discamãu a respdto da nec•s•i·1•d• e utilidade 
della. O honrado ex-ministro da llloritiha fundou-sn no 
exemplo de outras naçiles, O d•crcro expeolioto e rd"· 
rendado por S. Ex. rem j~ bast~ntes annos de ~ximnd •, 
e agora o Sr mini>tro entende que nlle 1l<vo ser revo
gn~o. ou p•lo menos eB>encaalment•• 11terndo, 

O Sn. TI. MAI"OP.L:- T-.m tu.io; c a prov. é qa• 
S·. Elf. o citou, ~. qn.nolo 'nm mi••istro tia marinha, een
hil? naqnoli~ ca·toira nos ciln Quinliliano, o nuhre s•· 
n>rinr nii•• ma pó•lc r.cn•urar por f11Z•r outro tantn, sob 
pen.~ dA passar P"r pr.u~o ami~o do nosm velho me-tro: 
·~~too·pH•nadulo do qr1e c nohro mini;lrorla mrrinln n[o 
ht de dcix;ar sem rc.<post;a este np~rtc, que tambom se 
tlirtg, a S. E:t. 

s.,nhores, t-nho ouvirlo dizH, e nrst•• matarias não 
·pn>so d•ixar d" fuodar·ntc ern irJform •cil>.s, P'•rquo não 
orJ11 prodssional, que · na aca •r.ml3 se enFina mil is do 
que ú P'~CÍ•O, c tombe na t•nho ouvi to rliz•r a pessoas 
<•nt••ndio!.JS qoa o r• guiamento do 18:i8 cxi~iu olc mai<, 
!Ji tarnlorm nm.t éspedc rlo reacçiio, e por isso t1lvez o 
ll<•br·,, ministro princitJio j:l a cortar aos p:qf•dnhos rs•o 
rt1golarneo lo, m parto rolauva aos aspiranlcs que forem 
opprova•los. 

E' ver.1ado quo S. Ex. procurou funtlamrntH a sul 
opinião, mas ;,;.,,, lilo •uccintnme.nl<l no relat,rio, que 
não fltJMi convertci~o do• que a o•t~ rrsp•ito escrevHo. 
l'ddiria a S. Ex. qno fosso mais extenso, e que JtltlrU· Já se •c qno o n• brc orinistro, r.om clf iro, ro,onhnceu 

cruo a rli.'JlO.•íçáo riKorosa do rcgnlamAnlll dol858, tra?.i" 
oociolid:unente in·:onvcnicntes grnvns p-.a a rnorinho, 
llfaot•va ~.!l;t moc .s rle t~l,ntu; Fenlaror-s, porquo moiras 
Vo•z;s ntr ÇOS do graO<fA talr•rttO f zrm pessimos fXRme•? 
l(n semprd m" hei dn lomltr.tr de q11n n11is de urna v""• 
rm meu tnm:-o, nn onivershla~o de t.:c.imbra, moços qno 
tiohilo fel tu l1"1ln flilll'll n>~s nu I •R dor.lllt• totlo o nono, 
t~ne tio ltil•1 mo' tr"d" saber tiA ró a· e su ltmo~o •• ma terias, 
na ur.r:as1:io tio examo. atrnp•iháliio 'c por tal modo, qoe 
por..:o on nad,l dizião, M•b ndo ali:i1 pllrfnitramet>te os 
•e.us rontos. (Is tspeol.ndorps, qrJo os niiot r•oM·nd5o, es• 
pernvão pela rr•pruvaç~o dnll ·s; mas os lentos f,ziii·•· lhes 
ju•tiil'\, porque tirrhilo r.:th,f conhodmooto da bl'ilhantc 
ll~ur. quo tiuhr.o fciJ.o tlurnnto o anno le~tivo, 

s.,ahorcs, na osoolà milit<r !requontuu um moço da 
minha torr.1; a miohn terr:t t•mlrom produz Lnlontos, 
n;lo prnsrm IJUO ella t>iio presta por;a n•da .. ,; m ·ço, 
CfUe i r Iizm~nto é morto, tinhn hnstnnrc t.lonto n np· 
l•li·'••;.;lu, mas rra dn f(rnnde •cnuhnmrnto, e Pm um 1os 
t•xame.~ sahilt ~o c tàD RI· I qnfl sn nlto fúrn. o conh•·cimrmto 
c.rur.rle'l~·s tiuh'fo oc; rXIIIIlÍOilrletres, liH rerto HPill repro· 
vadu. Bn urn ulHtd:d t•deuto ... o, fh·tlt•1iot~o, do urn optimo 
r.orupnrtnrnn11to, (lj:l 110 ~;tho, Viduntl! como ns r-rUlaR, 
.como "ilo os li!Jtns rfo ÜOJ•az. 

rassn demonstrar a Mc•asHarje do arabar com as dilfo· 
rentes ••Laçiles nav11es quo est~o estub,t•cidas ha já oa•· 
tanto tempo. Quer S. EK. •bnntlonar ~s provmcias, dd· 
xa-las sem navios de guerra ? Nlio recria graves incon
venientes dcs~e nbando~no, desse desamparo? 

blaa S Ex, qaer qno o Brasil mantenha o ma força nos 
mares da Europa I T•rnos pnr~ isso os navios pre"isos, 
as gunrni~õ~s necessnri:ts ? Pormittem as nossas circums
tnncias financiaes e•t:o nova crescirl11 despeza? Não basta 
a qu•• se faz nctnalmen te cnm a vingem de in>tmccilo, 
que dizem s•.r consi~oravel n sem graud11 utilidade? Pa· 
r11re qun •ssa viog· m t•m por llm mo.•tfdr qu" r• fio estamos 
t~o fttraz>odo< como se diz; os nosws otlloiads no menu8 
ncre.Jil,tu asna [l•trla, regalfio.se com bons jnntaros, sa· 
TÍII~, C l•mh•m OK dão. 

0 ~f(, l!AkU~~z IJ~ C.IXI.IH J'i•,lr, 

Donde s•he o dinh,Jiro pnra esse~ a!mncos A janrarrs 
opipnr•>R a que nssütem ri-is, r.rincipcs o mn~nat•s? Os 
no~sos r,ffi,:iHIS •m ~er.ll >fio pobres, não podem contri· 
bu1r p11ra tão evultndas rl~spez,,s, o pnrt,nto ostns devc•JI 
'cr pog•r~ pelo th~snoro. Pvr qual Vt!Jb•r? 

Ser~ ncc,.~surio fazer tn~s tlstenlncOos, mas o p1iz n;To 
p{de rom o! las, o creio qno 1111 Euro pu na o sn f,,z o 
mpnor r;"sn tio• almoce< ~ jantJres dados a bor~o da.l 
I)II,~SIIS l~llJ }nr!~tii,'IÍ IS dt'l ~11Mr:t. 

f)11:tl V, ~e~liHJrt·:;, a iu.~trlll~~:tftl l'l'hlit'llljtW ':uiiJC!U os 

.. 
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nossos rJilciaos dM via~ons elo longo ctmo, uma vez por 
anno 1 E' saMiUc.r nossos marinheiros a pe~dorem oa 
dedos no Cabo da Bo~ l!spmnça , porque vão d•qai 
dr~prAvooido• o não podernil ro:·ÍStir ao trio daqaollas 
pnragcns; ti nffrontar n< furia~ do mor" n•> fim h•ver 
nw tmtenaufr;op,iocoruo o dacorveta D. IRo bel, mn qu" s• 
p~riJorfio Mnto o 't,nt:•s vitl,~, a I'Dm~_car P"la do proprio 
cunun;~ndnnto. fi~' 1~nra mo1-trnr n a~scto dtt nMsas ernhal'':' 
CfiCúeR qno mandumMl toduR os annoq uma Ot?rv' r.~ á. Eu .. 
rvp•? E' o quo (.ltnva. qo1e o ruo do N•polos, do Porto· 
•nl da Dalooioa rt. franç.1, r•tr: , fossem a bordo dc.•ses 
• ' " • . Q nnvios" vi""m um b11rr.o imnmndo e dts••s•"rn: • no 
tal ó o Dr .. si( que mand• uma corveta cnm um cornman
dant• de tal orotcro qne ror.tb~ um ••i em uoo na•lo som 
as~01o. u Não temo~ n~cosst•1ítd~ nen htnoa. lo u10strar 
á Europa que somos a<>oi~rlos. E a d'~ll<'Z'>, senl~ores, o 
nobre ministro porlerá diz;, r q•al ó? Isso po·ouft,:ar 
para o orçamento, mas não h;• orçamento este ntln<l, 

l1•de h•ver a tal rosolnç:io com muitas nutorisaçõc~. 
Desejo .saber quanto r.ustou a penultirna viag~m A Eu: 

ropa. V1 nns jorn:oos ao bell"• do<oropcõ-.• d• v1ag•m, VI 
que os oJild:>.ns forão. regalados cow buns L1nqu•tos, ~ 
t&mbem os ,)orão. 

Des,.jr.va ~•b·:r, so ha verLa s•cr;fa pnr~ c'!:•s despc
zas, ou dd nndA ""h cm e1las, p•rrqne isto rri'io e•t:l no or
çnm•nto. Será vord•rle que osi;te uma r.m:ca magica 
dflOdti liA tÍrúo grand~R SIJWW;&:i para de•p"ZIUI seCJC\Il" '/ 
. Eu tivo •m tcm~o informações cireurnst•nc10das a esta 
respeito, 

além de qoe, parece me que os resultados não corrc~
pondom ás vislbs do j\'OVorno, mom compon•iio os ncn
li~IOS (cito~ pelo th•souro. O nobrrl miui;tro disse que 
ba· offici•es 'I o o p1•dero p•lu amor tio Deus. que os n4o 
embuqn•m. P•rgonto en, cms ofllciae~ a ,que S. Ex. 
se rcforiu j:í Corão re(orm"do~? 

0 Sn. IIINISTIIO DA IIAIIIN!IA: - AlgUD!o 
l) 811. D. ~IANoEr.:- Er11ão V. Ex. tem pucbado 

pela durlndarra ... 
O Sn. !HNI§1'IIO oA IIARt:iiiA: - E'loi, 
O Sn. D MANOF:L: -Continue R cortar pelos abu~o~, 

" a r.umprir a l•i, que rlc certo merroeró. as bençãos do 
p iz: ma• evite vir,loncias, injustiças, o não dô motivo 
para queixas fund•·tns, 

Soo nobre sen•tlor pelo Rio de Janeiro ainda se eon • 
s••rvasse nas me•ruas idéas quo exp,ndeu na camara dv~ 
do pu t-odos, o contidas no decrdo qoc cr.,ou as estações 
n.vaes, o nnbrd minbtro ba de ver-so em embaraços, 
pr~rqroc o nobrd senad.,r é cos oca, mas f,.z um ci;tud.l 
.cu• ado da r-partição da DJorinh:L e f•llava como um 
pr.,fi•sioo•l; e o nr•bre ministro ha de lembrar-se das 
iolerossanta3 dis~US>ilCS da camara dos deput>dos, cm 
qu• tr.máriiu parte essn n<obro senador, o Sr. V.sCilncellos 
o o miui>tro da marí11h11 de t.ntão, o Sr. Tristão Pio do.l 
Santo3, que P•Rsuva ptr um dus oiiiciaes-generaes mais 
<liHLmctos da &ua classe. 

O Sa. vucoNol: os 1EQUI1'1NIIONIIA:- Apoiado. 
Pro r Pli.l' m r lo ' 
Prct"'Hie-se nomear um vresid·nt• para P•rn!mbuco: 

pr•firn cst~ pro•incia porqna g·~to ~o.• '"rn·mlmr.a. 
nos, ha um re~tuli+tnCnto q11H marra ~s ;•ju11a" d" custo, 
lnf•S o infhviduo diz lvgu: • ~~u t,..nho l.tnt•> JJa 
Côrte, a OJUII" de o'·U~[O é in>Uffid<Jnle, prAO:ÍNII de 
tanto p:1ra al'l m1nhas r1f!$VCZ3.fl o ta.mb:'m p:.ra reparar os 
pn•juiz,.s qu•1 vou sofTrer rom a mcli.,1drosa co~nmit~~ãit 
d.; qnu me quer""m encaare~:ar. • H11 du;rU!o!SÕ.1q no fins I 
clwj.t<i•Sf'l n urn am~•trdn. A f!m VP7. rJ,.. ú :OOO,q pr•r 8Xffm .. 

pio. dn·s• 10:0008, 15.0008 o 20:0008 Que tal o no· 
go.dol 

O Sn. D. AIANOllL .:-E que o ora, sem auvida, pot que 
olé man•j.va a língua ponugu•zo como um vcroJadeiro 
olas•ieo; ob, r.omo se estA r;gozojan lo o nohre Fenador 
por Minas·Gera•s, o Sr. Al•n•Jes doR Santos! Sinto !•ãO 
me le1bbrar ag• ra do algum trecho do• discursos da1ucllc 
11lustro bmileira, on o1e alguma passagem de seu~ artl· 
gos d•lmpr•n•a, ~m que tra emlrrente, e creio que lam
bem f>zia verFos tão bn:.it••s como os do Sr. wlnMro da 
marinha. Sapprrnho qu• o Sr. miroimo da marmba é o 

Sappn~ha-'e. que 0 Sr. prPRiti•PtA do r.on~elho .Relem
br• ••e <llz•r·m" u••rlia : , vo,•ô quer 11 prestO! r n tal 
pru~in~:~:~? Eu ullw.ndo só 110 inr.Hresslo\,rrspon,io-lhA :
sirn, uma y. z que não te,1tta prtjniZtl -Nilu so prt!tond~ 
q1ld St•ffr.t. pr juizo, n.,m a naçãn ex•gt\ 11\)ÕO Puii bem, 
Vvu p1-1nsa.r ti datei a rllltpOitil. i i·to qa\f.!r dizAr. vuu f .. zer 
r.s rnea• r.·,f.:ulos P''r:o p•o•l•r entrar con lliuala A: •iu•1a de 
custo ogradt& tt ,.js~ota l'ffi caminho ~wra o mr'U 11ftl'ltino~ 
d.ixan1o em al~um b:.nllo a pln~n• njud" dn r•usto, que 
BtJgruflntando OUitoU ca,.,iLll, nn~mflotn it:unlmonto a t~nr1a 
,Domoro·m~ poucos rn~~?CR tom PernambUt10, ~ou r·hamar1u 
):Jura Uma pa•ta. man~a·M•IOO um vupnr do1 gnorr .. para 
lran,portor-mo pua a ctlrt•, e c•trrn mim~tr.r do estado. 
Que negodu I E' dos da lfllliR. !'obro tllcsonro li 

Aqooi ha quo•m saiba de tu•lll i>t" pur •·xparienr.i• 
r.ropri.•. E' pr"ci~c nr·tar qae pnlro thHSuuro foi da•ln a 
~JU•1a no cu;to do ü:OOOS. por exemplo; o' POIS, onze 
ou quir1zn conto< sal111ilo d• Mi:t:a magic11. Como o 
nobrw lllinistro tem fl'-DCO tem(JO d" lfllooi•terio, taiVC7. 
ninda r.iio s11ih:. d~:;tes sr•j:rO 1(;s, e núri~so cu t.tP'lt'i u 
llberdarle do os communienr roara governo da S ~ x. 

lnso;,,rv,Jmento me olosvici dn objecto r•m discussllo, 
mns esta< diKreRsõcs ~iio ut is e nró noc· ssaríts, 

E a orrl··n ln quo d-v,JoSo Fubr'csllor na cnnrinunçno 
da~ vi,~t'llS du lonHO cnr•o, com ro firn rln dar in•lruc\·no 
aog of!Haos da nrmada, vi>to qn" tr•z•m roJhidern· 
1't.ÍS dO.'·!''!'WS, r\JU1 iHI l!lltll!.'i Jlflu }'LHICWt':.i ilCtuulm~~IltO ~ 

vcrrlartairo Hucccssrrr do Sr. Tri>lllo Pio dos Sanlos, sup· 
ponho que aS E1. e•t:l rescrv•da a gloria do tirar a ma
rlllha do tl~tado de~gracado n quo C<!~ r duzida, segunrlo 
••IIIrma o nubre mini;tro em seu relatorio, e o Sr: chrfd 
d~ divis:to, r~pre•entalltd por M•to·Grosso. 

E fm qu~ oecasião, senhorea, s• f,z uma pintura 
tão tri"Le ao estadJ d• no"a arruada! Quom s~b· 110 •s 
complicaçOes das r~ publicas vi•inha•, qrl• todos os ~la· 
•e torn~o m•is serhs, rtno obrigaráll o governo bras 
ztloiro a armar em breve um11· •squ•dra ruFpeiLavel, que 
váesta<:ionar nas DKUDS do p,ata 011.nas tia provi•ocia 
de Sant1 Catharina ~ K com que el•mentos, ~onhures, 
havomnA roó• de formar OHSa ~·qaadra? Com navios 
pouras ~ Coro warrnh~iro.~ morrendo no hospllal, do 
tisica, do dy•entorta, •te, ? , . 

Eo as overo a •amar. que se eu tiv~sse voto em ca• 
pitulo, quom bati• d• c<~mmandar a esquaara havia de 
Hilr o nobre ministro da m•rinha LJI está o exewplo no 
~onerai Sllint-Arnaud, winhtro d • guerra em França. 
NiiJ ob•tanto o e•t.do •m que .so achava, disse que a 
ell• devia competir a honra dtl cumaundar o ellercito 
•lll•tmado á Criruéa e ncob~r Reus ultimos dias no 
campo da batalha, o quo com elfeilo veliHcou-so. Ao 
nobro minisrrod~·mHinba tambam por certo cornp•:te o 
ocrwm .ndo rla esqnnr!ra, nno p~ta nenlJar Reus d1as, a 
bordo da capitanea, mas para voltar coberlo dn louros. 

O Su. MINISTRO PA 1untNII.\: - Antos morrer no 
campo da batalha oh qao na c•om». 

O Sn. D. MA!lf•tl.: - Qu,on 10. ouço desses np1r1os 
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já não lonho m·>·lo do que posJamos ser mal succo.li· 
elos com n• poutns ti rorn o• ru>rinheiros doentts; conto 
com a '"l'n1a d•• nobro mini<tro que j:í nos disse qno 
antes murrcr á bordo <ia copilanea do quonm umll Cil~a 
E' o quo faltava qije o lltobre tniní;tro desmentisso n 
BóU passado; etle no M·r•n!Jão é bem conhecido, s"í 
disto, ando e!Q dia com a chrunica dos nossos llOmons 

prco ~no Ec renovem para honra do s•nn<lo. Dízía·sG 
entdo: • Quo homens illu>tr"s I • P .. is porventura o 
sen~do br~osiloiro n:to podi.t ootrar eua com~ar>ção 
com eflsas ~amaras rJtas de tllltt·os ~Hl.izn.,•l Po1" a di:J .. 
cos~:lo u respeito c1u intcn.~rr:taçá.o do 11r.tn a.ttlli1:1unal, 
1ja rt~fürm" JU11ir.tarin, em uutros pdZHEI s .. rHl tri1t'lda 
com mat< sahcdorm Jo que no senado br:.silciro? Tuao 
isto estci agora qu11>i n•••lm lo. o princip•lmente com a dos Srd, miui>tros. 

O Sn lll:I'JSTno DA liA III NliA: -A m1nlu 
livro mostro, 

cst;i no Senht•r•s, s" o n"b'" mtni,tro Pntonrle om sua sab~· 
dt.~ria qun é tão prt'judJt·.ial a inNlltUi~.!ii.•' creadn p~l\J 
nobre senador pula provinda do !Hn do Janoirn, so SUJ>· 
põ• qaa um rios ubstac:ulo< no pro•gre•so da m~oranha 
brasildra é cnnsurvor ost<ctlAs nos llill'·rento; portus •Jo 
imp~río. porqu" é qu" "nobre miutotro r1ão a~re••ntou 
uu•a proposta. ou não pe tiu a al~11m d" seus col!n~as que 
apresentas;• um prPj•uto >c.,ban•to com "Asa in>tituicoo1 
porque se limitou a aventar algumas idóas apenas no seu 
rdatorio ? · 

Tenho darlo ruat 'IÍ·• p2ra o nobro miní•tro diRcorrer 
por ttlgunfi mom.wtos, te~· tu mA c,cclrpa~io ex.r:lo~iva
men(a oc cousas da lllarinh., exrcpt•• urn ou outro p~
o{u•n•• eptsodto, qu" serve p:.r. dosea11c•r um )JOQiJo a 
altr~ncão rtos meus honrados úUVÍnt1·S; é tnmpo, port:mto, 
dA tomar ;dguru Tl!pOu . .,o e de ouvir o nflbrc uaiuü;tro. 
,mj(!S opirdú"s muitr) ur·.nto. e denPjavll f.eguir á risca, F;O 
algullla• vezes nllu aehas!e que oJt.s estão em de> harmonia 
com o que tenho •lit•J nost• casa. 

Assiru, st~nhores, re.~omin•iu, p11fll qun o nobre minis
tro tenlla wenos trabalho, diNi: clescjo ouvir a ''l'ini~o 
de S. E~. sobro a awllo;siot;.c]c d:1 mo llli•·a~:lo que pro· 
põe ao dcoro•u ol• 1" ola rnniu rte 1838, c" nohr• mi· 
n~>triJ 11110 h• do Jev.r á moi que eu {;ça C•t" pe•lld·•, 
pl)rqun o untor dt>~St1 d~·~rcto f11i um cios mini~tro~ com 
qocto mui lO >yoropatlah~l," '1"" fez p:>rtode um g. hiucte a 
qu~ pre.totri u 111eu m .. i:~ Íl'.t.rtCu. lenl"' deci11itlo ap•·io, e 
ainda hoj•l ropít~o: ess" g.binrte pres1ou b1•US Aerviço~ 
•o paiz. fui not"vrl, s .. bretMo, polll •u• gran•l• mo· 
deraçlin; o p.ait um di" tnmH~ conhs uo• que ihe em
bar~arâo os plls;os, o nllo permittirãn quo alie I•VIIS<C 
ávanto tudu quanto tinha projectndu em beuifi.·in dQ 
paiz. Em segun~u log•r enten lo o nobre ministro que 
nossas oiro·.um,t<nci;s permiltnm a oontinu>oÇIIO das via• 
gens charoa•t~s "" in;triiCI:illl, qu~ nos trozom tliO avort:>da 
ltosprn? Enten,lo o nobre m1ní•tro que a utih~ado que 
se colho dcssnR via~·HHI r.outpeOSil os gNn•tfls summns qao o 
lhr;ouro disponde'! Tor•:eiro ponto: pori]U6 pri\tonde o 
Ol·bre n•inistro qu• se ac.ne com RS t•st çõns nnv•rs em 
diiT~rontes provmuills c se eõt;•belec~ uma na Europa, 
que costa ria multo dinh•iro ~ 

O Sn. D. AIANOEL:- Mils eu não tenho livro m~1tro, 
refirn-me á· irlforruacõds doR uJ ... htrf'S. l~mfi111, senhort•H, 
o .nobre mini>tro I• a du >cr o nusso Nel·oo, quer arahar 
c~ mo este acabou, a b11rd" 1fo um v aNel rtc guerra; mas 
h a, entrt·tanto djff,ro:nca entre ambos. O nobrd ministro 
na o da camaradas Parosm•R di á uni~amente: • 011 venC<r 
ou a••abar glorio•ummte • ; por IJU• S Ex é mullo~ de;in· 
torcssado, c o g~vcrno não o pó-la nom•ar senadtor em 
premio dos Ecr•JCO< que pre.ta, se1n que venha u1o• 
lista tri~liee. 1'odavia, p••r 1:auH!a, vou d<sde j\ pedira· 
do aos mous iltustrPR coll•gas, •ooadorcs pelo Mar~nlliln, 
qoa so não OS11aeçilo do hunrJdo ministro, no r.IIB•I d" 
llnvnr alguma V>g• de senn•l··r por aquelb província; 
l•z•ndo ou votos para quij tal v;•ga sa rulo dê seni!o 11m 
ép• ca muito remoia, p~r que •te'"Í'' ardentemente que 
os mcas nobres coll•gas contem ainda muitos e mui fc· 
lizes annos. 

Já vô o noLro mini,tro quo o tARho entreti~o com 
alguma cousa relativa á marinha; ~ã,, ob.ervaçõós de 
um casaca qua não sahóJ o A ll C da m•rioha c qu1 iCtn· 
pre tem co11fos'"do ido. Não so pód• censu•ar a um 
homem que diz- .Não sei; o <]Ue cumpre é ensina-lo e 
ó o que vai r .• z•r o nobre lllinistro, vai towar o ln~ar tle 
m•stro e dizer-mo- • Puis b-m, aqui e' tá o A D C; 
o.tud;.i·o. • Acr• clit' S. Ex. quq o f•rei sem me es•••par 
os ponto< e vir1ula•. Para o anuo. •• lurmus vi•o~, o 
repetirei IHo•entll, c"m as h n11as ll·ues do rhctorica do 
que o no-lHe mini>tro coo tu ma usur. 

1'or .. ando á< cstacõcs n•vaes, direi a S. Ex. qae mo 
n;to )Jaleco •cort,,du que clla• ~·j~o extinetas, porque 
us provlnctas fi,,.raO ah~O·IOn;od•s. e p1i .. das de um au· 
:tllio de qoo gtosiiu ha ba•tantn tempo. An honrado 
m•mbr~ qu" r•for•nduu o dec'reto que creou tae~ C>ta
tõos •omp"t" prinr.ip~lmento r'SI•ondor ao nobre mini~
lro, qu" teria ent1o •te arc.or com um cas~ca profissional. 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINUO~IIA: -Foi O me11 
ptimeiro mrstrd tm n•gccíos do marinha. 

O Sn. D. MANOEL: - Foi m•~tre de moita gente; é 
quo eu soo iufdizmente Ulll dos seus dísr.í~ulos qu• 
pouco nprov.it-.u. Ali, senhor.·s, ernjustomenta o t~mpo 
om qo• ••las materi<s eráo tratutl.ls profi,sionalmont•; 
o Sr. \'ÍSCondo do Itahorahy, o Sr. v.s~onc. llos, (I Sr. 
Cantfi•lo llaptbta de Oliveira, o Sr. viscon.1o de Albu
qu•rqu~ o outros moit••S, do cujo~ nomes agora nlio mo 
recordo, trat•vão os tas que•tilos ma~istr•lmente, g•stavão 
!toras o burn< aru dt;cas•tloi as mais luminosas, tUdt• 
quanto havia, apparecia nollaR, tudo quanto existia na 
Eu topa tr .. zia-se, n:io p•ra so applicar á o•mo. m's p:~ra 
corl'oborar a argarnontaçffo quo ""''"i Ilustres sonadores 
produziiio orn favor de sa~s opiniões; tudo i>to, Jroous 
fonhoros, r<~á quasi aoabad~. e é o quo deploro; o.1'"' 
lJ,tlns tempo• lto sanado, em quo uma ld levou sois;,, 
sete mez"s a discoth·-~o. es,o•llcllos tempos em •JUO não 
!avia d~Rru•sito nenhuma import•uto >obr·• u qual as capa· 
cida•.les do scn11~o, algumas ~as qnnos ai nu" ex.ist"m,uão 
oc~uJn' sem SCjiuos i1,tdrls1 e~s~s llo los tl•lU!•Os é IJilO 

As do.'pezas l!ltlr:~orolitHrias feitas pol .. s oommanolantes 
•lo CJUe ve1ba s:1h01D? Já >o vO qu" os oomm•nl1antes 
nau p••diào faz;.jas do s•U IJul•intlU, pnrqiiA AID gooral >O 
s•b• que o nosso exercito '' anua·la >úo l'obr•s. nilo po· 
dião lazer oJo•p"Z<S com jantares opip··ros, c''" almoços 
maguifi,:os. p,ço pcrdiln por m" ter occupa·1o da objo• 
ctos ailtaios á minh;o prdl<silo; mas o que hui de faz" r, 
~e cada vez t •nho mais ~os to pelas cousas d~ marmha 7 

O Sn. VlSCONOE DE JEUUI'r!NttONtt,l:- E' ama pai· 
x:ro que eu tenho. 

O Sn. D. AIANOEL :-E se n~o fosso ~star volho 
o acab>dO, a~•zar do meus prot•stos, quebrava-os, o 
empreg1Vól túdos os ruous o>lorc,•s parti vu u >or minís• 
to <1• m•rin!IJ. O raoLre ministro náo sn """nsto por 
qu.• cu o nào quo•ro rl~r:oc11r Qu11nrl" S. Ex •st•vur 
c.,nsado, dnpois do tor dirigido a soa l'· p:nticr.u ~·ur 
lon~.os anuo!, h:t d11 ter vontad" o noces;idrllh• d~ ro· 
!lUU~o, c cutlo algtPlll o h:1 uc sulmituir. Pó \o ser CJ.UO 

. ~ 
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cu já 1,ilo liXÍsta, ou cst,•ji ião velho e ~batido quo nom' O SR. 111NI'TRO DA 11,\RllfiiA:- E' por esse motivo 
possa pegar na pRsta ; ma• so cu f<~sso ministro o moa que a comrni•s4o de mariuhn e gucrr~. afim de «•tisf,zcr 
"Y"'non >o,ia S B:x., a quem uoviria o~m tudo, e cujas o p•dodo que fiz em mou rclatorio, apros•ntnu rsta 
OJ'iuJ~"" seroiiu s•mpr• seguillas o r~spoitadna. 'rtigo no!dintvo, qno cu julgo qu• focuhará á escola 

Eu ''"" de•xarh du owu,ear ao "''bro mbl•tro, nlio m:&io •l~n11; di<·•ipuios qu• p~odcrerr.o• aprovr:i1ar. E;t~ 
ajn•tante do (Ir 111ne, 11iiu sim 1.1o cx•cot .. r ~· '"'"'dos do idó• niio ó lnlelrame"t• nova. !'la r.rotig~ ac•demta de 
minimo. mas um n/t,r ego. (J novo r•gulameuto do S. B•oto perm11th·w aos estu !antes, unto pais• nO! 
quarl•l·gMier•l era 1. go u•form11do; emfim, baVJamos I'Omo u.ilitor••, repetirem o anuo, no caso de serem 
de vi>or na maiS u•rfeita lt<rmo~ia. r.provados 

C"nt•ntan·se S Ex. com a Jh·m•ac~o do oju Jante· Algu111as vezes, dando-se o C~Ro de reprovaçill conse-. 
g•n~ral da arma•Ja? ••utiva em dous annos. ainda assim, o go••erno pnrmitli~ 

O Sn PIIGSJD~NTE DO C<>NSE cuu:- Maj ''r·gcnural ... , 
O Sn. O M.INCEL :-A h I mBjllr·g,mor•l, tem rn· 

7.~0 i pui• h11m, ••rá nomen~o maj.Jr gororol, o S. Ex 
fará o n11vo r•gui•mento, visto que o existente tanto· 
lhe d•sogra•1a, 

que froqocntasseJo do novo a e•••ola o Jlassa~>om P'•r 
t'r"oiro exaono, Aloco« ncssaa circumstancia• esl.ão hoje 
~enrraes o t•om B111o ornamento d• n11ssr. marinha, E•IJ. 
idé•. port1nt•J, n«o ó nova, e. se ó filha ~o s~ptkismo, 
n Fepllcismo foi d• quem a a pr"'e"tou e nA o meu, porque 
1imiJei-mo a recebo!.- la, e eom go·to, porque entendi quo 
era util ao SP.rvico. Quanto .10 a1tigo om úiocuss4o, creio Est11u um pouco f•tl~•do, preciso do ropou110, e de· 

s•jo muito ouvir o n<•hre winistro, que eat1 folga•io, 
porque ~tinda niio faltou h j••, o bont1rn nil.o 10 cansou 
muito. 

que nada mais ti noc•••ario dizer. · 

O Sn. PnESJOENTE: -Continin a di•r.u<siio do arL 5" 
additi Vol ; poco li •ença par" rC(JULi·h aro s"nado. (Lendo) 

O desanimo que exi·le "'armada nSo 6 privativo 
deita unioam•nlo; o d•sanimo ó h•)• pntllha da socio
da•lo em @Oral; o seno lo em que viv•11• s não é cHrt~
mente do gloria, ti, infdJZD1•11t~ o seculo do positiviR
Juo, é o scculo do dinheiro. , 0< a•p,ralllO.< re.~ro•hdus orna VfZ n"s matoriaa do 

1° annu d• es11úla da marinha, "nquelie• que cm viriU• 
de do § 1 o do art. 41 d11 r"guh•m•••tu 'J"e b .ixou com o 
decreto n. 2163 do I" d• maio ·•• 1858 rmrd,.rem o mes
mD rtnno. pw1tmto r·~~~tl·lo r.rmw a1uruno- ~Xt"lrnoR, e 
ser rl• novo a•ani ttid.,s •o i H I· rnato,s" • htiveMn appro· 
vaçú .. s pl .. n~ts o r~ircw menores de ; 8 aur~e,s. • 

O Sn. D. A!ANOEL:- Isso n•go eu; veja o que vai 
pela Europa. 

o) Sn, IIINI8Tn DA llAfllNIIA!- Tod IS proeurllo meios 
tle vivurcmu commod1da~e. e por sem duvi~a a vi ia do 
PI" r n3o é ~queiJa qno coo viola mais a ser procurada. 
Ningncm se quer suj•itar a pas•&r tormentos sem .ter 
coll,pous•ções co1 rd.•pondeot••· Qo~ Jl"sicao ·t;m om 
uffi·•i•l da armada? Qo1o Incentivo JlÓ te t•r, prinoipal· 
mente d"pois de ouvir dizer q110 a mail• ha brasileira 
e&! i abaixo de quantas ntarinb•s •• r.onhecem, estA 
abaixo talv,z mo•mo da da rainha Pomuro!? 

E' •••I• o nrtign, é a matoda q~• cslá ew dis.:ussão, 
T•m a P'favrao Sr, ministro da marinha. 

O SR. JO.I QUBI JOSÉ Jr.NACIO (mini11ro da mari· 
nhn): --·Sr pr•HidAIIIe, estou quusi Í•n:lui•lo na rola de 
n:.V;<Ihas ,;o jlfUV,rhio portngu"z- tJrCSO pOr ler cão 6 
71res~J por nií.tl trr cã11 - Om o mcn rtdillorio n ·da C«,n
tóul, ora~ uma folhinha, repertorio~ou almanack em que 
s~ rep:uduwm as wesmas cou~hS lJIJH t·em apiJarr.ci~u 
toJ.os u:-. ar~ no .. ; tJrtL lluutflm uwil.dH prupu!'ltas qn,, para 
twrem lrv"d;1s n efftJitn. turnur :;;c~t11a preciso ga. .. ,tnr, tal· 
vez, o qu" o pa•z 111!11 póilc proaulir ••u um anuo; om 
traz idéa• crooneas que pu.JoJU sor cumhatiJa• er'm as 
me•m•• expro"úcs couti·f~s no lll'U rd•lorio I !'la yer• 
dad•, Sr. 11re i•fente, a 111ir,ba pusiçilu é alguml cou•a 
diJllcill entretanto procurarnl sahirrldla Cilnforme poder. 

O regulamento rta ••cu la de marinh• tem já tres unnoa 
do exf>t,llci ... e, d•sde que foi ~osto ero pratica, reco
nheceu •e qae tinha h11VI•1o algum exrcs;o de rigor nas 
cxigencias p~rn os •x:,m·•• i quo a som ma do mnthoma· 
li•las oxl~idaH pa1·a o CUI'<O •te tres nnnus era, talvez, !D• 
perior á Coomprehens~o dns juVei!S qae COfiCOI r ião a sorOJII 
matrli•ulod··s. Q ueoon~o de algnmn fórma dar l•nitivo a 
c~se rigor, ~•t•bole,:eu·>C no art S0 rta lei n, 1,100 de 20 
do >etoaobrJ de !81·.0 o ;oguiut•. lLen•Jo) : 

A Jd•la eontid~ na• lo ..rligo, convem owtar, qat~i que 
nilo pro,futio dToiiO algum, porquo nlll houve moços que, 
t~O>Jo C••ur.luido o curso da escola como alam nos oxtar· 
no•, ro4o for~n con;idcrados nas circumstanclas Jitteral· 
m~nta fXigidas por e~sta artig11, O fim ,~om quo a a.m · 
mis•ilo de marinha e guerra o 11pre>co.tou :i cam:ora dos 
Srs. deputados foi facilitar os meios da ohtúrmos u:mior 
nnmoru de officiaes nos primnirus (lúSt•IS da arm~d •• A 
n!lrob., tt~rn•Stj vi .o tu, nos uhi1110S te .. lp<•B pnuco'l d1s ·i pu· 
lüR tem np;-t~s••nta.rio, it~to é, fJrn nuu.w,·o ttío dii.oinuto 
que nil~ corr<sponde, por corto, ás cxigenr.ias do ;~r
viço, 

O Sn. D. lo!A~Or.J.: -· 11' o tlmnimo, Sr min!stro. 

O SR. O. AI•NOEL:- Isso 6 de mais; V. Ex:. vai 
aos r.xtremos ; ningu•m dis'o i>so. 

0 Sn. VISCONDE JJ&IEQtllTINIIUNUA :;-E~candilisa-so, 
o Sn. o. AIANOEL: - Nlt~ sei se a rainhl de Pomud 

t•m w•rinha. 
0 Sn. IJINISTRO DAIIARINilA ;- 0 nobre Senador flU~r 

s•her qual ti a OJinha opinião a rcspciro da PICI•I.t de ma• 
1inha i se entendo que é mais convenieut• que 881& em 
terra r•u no mar, nilo tratei disto, é V<rJade, no me11 
rela tono, nem podia !ralar de tudo, 

O Sn. D. MANOU :-Eu o disse. 
0 Sn. UI !liSTRO DA IIAIINUA :- Ar.bo qae a• escohs 

a J;ordo t«o mnis proftcuas; assim tivesatmos naYios 
proprios para as nocommodaçGes que Jequerem o in
torna:o e os outros ml;terea de uma escola I Desde qoe 
foi prowo abandunar a não Pe~ro Jl, niio ti remoa O IIII\ 
e~~olmcaclto daquelie lute ondd pudeuemoa eltnbelvecer 
a eHCOft. 

lia dous systomas: o de onsioar em um navio fun. 
deado no porto, illo ó, eoo navio poula, o o de énFinar 
em navio 11 vela. Nessa parte sou soctario do ry!lorna 
do on>ino ingltz. Entenrlo qne, se o ~Jumno fofile para 
bordo do.n•vio com pouco estado, possuindo npenas os 
cCinhecimeutos dll< primeira~ letras, e havr.ndQ o bordo 
um 1nestre d• b,Jius letras e do mblhomaticas, mas do 
mutbtmaticns opeuas sufficicnt•s para formar 0111 h·Lil 
uflld <I do ma1 inha, ao cooR•guiria com e• lo sy:toma 
muito bom resultado. Alas para isto é necessarlo haver 
mais do uma omharcnc.fio fm r.ircaost~ncia do se fund~r 
ndl,w uma esroln, L~m como !Jomcns batilitado~ pala 
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<lar essa ensino no mar. N,Io nos f,ltão homens hallili
hdo>~ pnra d~:trom (•m t1Hri~ o or1sitw qu~ ó u~cottrHnio v o 
hom"m do m•r. mas lliiv os !~mos t.lv•z uisposlos poro 
dJrc rn ~sso en~i no no ma r. 

tema de servico est Ldeci.lo pnr~ essas eslacú"S, qun con
tinuara • 'e r rcotu pol.>ll owL.rcacOc~ qae forem est.cio
Dúr ·nus pro~iucias. 

O Sn. D. MANOEL:- Isso ó outr• cou•a. 
O St. D. AIANORL:- V, Ex. est~ confirmando. 

O Sn. llJNLSTno DA !IAilJNIIA:- Estou dizendo a ver· 
da~o, comu cooturno s·m~r•. N1lo s•i falia r •te outra 
fórma, 6, se fos~e prer:iso, so f.,~su indispeno.vel ao IIII· 
ni•tro da coro, occultar seus sontim~ntos e dizer aquillo 
que não pensa .... 

O S;t. MtNISrno nA liAiliNUA!- Eu 1 rubr·m prvnun• 
OÍ!ll·me pela CICatilO d• nma o>lação> na Europa, e. •m· 
bora rrspeit• ruuito a o pi ni:io ~o nobre •on11dor a quem 
lenhu a honra d• r•spoodur ne>le momento, decluo qu•,· 
•e não tr•1to de r.nar es>a •·•taç:lu, é '''"4uo ruc,nhe~o 
que é preciFo, por ora, deixarmos de f.,zor dcspeza~ cum 
c~ea~líHs nova'. 

O Sn D. MANDEI.: - Náo, senhor, 
· O Sn. )111\'tsrno n• liARI!'WA: - .... cu resignaria a 

minha podção. 

O Sn. ll M,I:;OEL:- Quan·io n6i fJrruos grande na• 
çilo marítima, e>ll bom. 

o SR. li!NJSTRO DA liAUINJIA:- nem pouona enollar· 
oaçõ·• ti .. ha aind.t '" E-t••du• Uui lu• quan·tnjá wns>r
vavão uma emc~o na 11 me rica do Sul. nri Hiu o1o Ja
neiro e outra no Mediturr.nco i uã .. em P•r" d•r jaula
rr.s, nom li·•Jies npeur d• quo o nobt·e sen&•1,,r, que 
f·.•Í rli1tloonata, sabll muito bom que boje(" ja111ares e 
bülei decidem muitas H'Zo'S da sune das natiles. 

O Sa. D. MANO& I.: - Seria uma desgrnça para o 
paiz. 

O Sn, ~IINJSTRO DA !IAIIJNIIA:- Nunca hei de di1.er 
ao corpo legblativo seniio a verd•de, tal qual eu " 
entenrlcr. 

O Sn. D. MANOEI.: - Nem todas as verdades se rli
zem. O Sn D. llllN<•F:L:- Ainda bem t 

O Sn. JIINISrno ni IIARINIIA:- Tem razão. Entre
tanto as escolas em terra nem por i•so deixiio da produ· 
ztr bons resultados i e a prova é qu" o~ nossos officiaes 
de marmha, que sarvirfio d~>dtl a in~opendeMia alé boje, 
que d•rào :1 nação vi.aoria•, e que snstantárão ~ inte
gridade do imperio, til.o disr.ipulos da escula de S. Bento, 

O Sn. MINJSTno DA IJARINUA : -Mas n:i·l 6 r10r isso; 
tl porque os n<~vios de ~u"rr• ola marinh<l hra.ildra. col
locaoloM er.trtJ esqn"d r as r•>pui!•VCiH das primeiras na
ções do mundo, >iio furcadas 11 'cguir a 'i•c:iphna d•3· 
sas csqoadras ; ú porqna os offi•ra11N d.., marinha, jov~ns, 
chd•J• ne talento c com V••nta .. to drt llpr•'nd•r. •ilo h>r 
as lições ao• grand•s rne~tres mquelle Ji"ros p1·.ticos 
chamados m'stros e v~rga<. 

O Sn. D. MANOEL: -Ainda hem I 
0 Sn, !IINISTRO nA llA RINIIA : - lato prOV.l qne as 

escolas em sccco não doixão d• produzir bons officia•s 
de marinha; o caso é que nallas Sd detlm a educaç~o pro
pria para formar homens dJ mar, porque esta educação 
se aescnvolv• deitais a bordu. 

O Sa. D. MA~'OEI.: -Silo hvros bem pesados I 
Olhem Quiunliano Co•lllo trn!J,Iha. 

O ~u. MINIS'ruo DA MAnJNII.I: - S~>tÍil isto uma baila· 
OCCaSiàl (Wra OS ntmO' j .. l'lliB. qao teCOI JJOCe.•si.Jade >fe 
apreudor um >ystcJJH do Scl"vi•.'"· qu• nilo Scl uprrnofo 
UIIÍCamente vtlos li V !'loS, Jllas SÍIU vr;,!ÍCU wJr0 V CndO e 
ex~cutando. 

O Sn. D. MANOill. :- O nullro miniotro parcoe qu~ 
foi de arubas as esoolas. 

O Sn. MI~JSTM DA JIARJNJIA:- llui da escola de 
S, Bento, ow 18:!1, 1822 e 1823. 

O Sn. D. lllANOF.L: -Por isso ó tãa bom almirante i 
pcgoncse com borD santo. 

0 Sn. MINISTRO DA liARINIIA:- Eu ap·esenlei as mi
nhas G~iniOes a re,peitu da1 estaçõos, a nlio vejo no quo 
c.crevi, uma só palavra p•la qu.,l FO de1luza que nlto 
anoplo o decreto Jlrimuivo dessas cslaçO•s. O que eu 
disse ó, que a pr•ti'a nos tom mo>trado qu• as o•t•~O•s 
nao.produzom os bons r11sultad~s que pouariii•• produdr 
e que tinhamos direito a esperar; é preciso curar ess" 
mui, o a maneiro que enlOudi illr heroica pan levar a 
ttfeito esse deci·Jeratum, to r~ uxtinguir as estaçõeR, 

O Sn. D. MANOEL :-Ahi está 1 ... 
O Sn. MJNisTo DA IIARI:ii!A:-Mas extinguir nsesl~

ções não signifL:a retir.r to1!os os navios dos portos do 
imperio, e re,6lhe-los ao 1\io de Janeiro, 1leixando a 
marinha sem acçào .. ,. 

0 Sn, VISCONDE IIE Jr.QUIHNIIONQA : - Cerlamente. 
O Sa .• D. MANO EL: -E' ac:tbar as estações. 

O Sn. MINISTRO nA !JARINIJ.I: - , ... mas sim org,mi
mr o s1:niço naval de la I roan•ira, que os nosFos vasos 
d• ~utr.-a s" dumorem muit" pouco tempo tús pruvinci <S 
• as gaar11içõJs sejfio "" roali•Lud" d .. s n.•vio• da armada • 
,,a., ~unrni~llos de navios desta ou dnquolla proviucia 
l'orlanto, Sr. prosirlcnte, mPn ponsam•utu 1lcerc• do pon
to de que s• tr.ta, nilo é, por cllrlo, a destruit'!io do ~y$ · 

A d·lFpez:. que d•hi prmonha, é, certa monte maior da 
qutl ~ que so i'··z oom os navio• uoi noS>os JIOrlos, mns 
n~u oe dig:1 j:'lmKis qu• essa d<sp~u ~ improduc•Jva, DtDI 
tão graMo que BbbU.•Ia 

O Sa. D. MANOEL:- Vamos a Vilr sempre. 
O Sn. IIINISTno nA MARINRA: - Tres ou quatro em

barcacõos de guerro~. da nossa marinha, est.ciunados em 
um porto da Europa, manobranoto, dando idéa do nosso 
ear,cter, da nnssa eduoaçilo, uo ""s'o modo do vida, Lo1io 
concorroráõ ~ara que >oj •mo• c~>nhor.it!ns, p&ra que se 
Í•ca do nús o ~>prrc•• a 'fll" tomos direito, e para que 
c~su~ pamJtlllelos que nos insult~o e Ciolumniáo, rrccbiio 
o wais solemne e o·.ubal desmentido? 

O Sn. D. MANoEL :- Qual I 

0 Sn. ll!NISTRO P.\ MARINIIA :-Posso provar O qua 
ac•llo do dizer, Ató hoje nlto fui &irida ri Europa u1u 
navio do guerra nosso que n1io sustent:.ss>~ ctom honra 
a dignidade do pavil11ilo ami-verd•; ao ouvi dizor a DOI 
alarirante muito acreditado, o Sr. Clareval, qne er• 
impo•sivel a qualquer marinha manobrnr como mano· 
br•vão os nnios de guerra l.trasiMros, so tiveSS('Jlt gunr• 
nhõ•s tno d•hois cc.mo são 11s nosi8s, não porque os 
alimentos sl·j~o ro:los, rdw pOI'I!UO sejão maltratados, 
mas porque u:!o >ã • (os hotuorrs n.ais proprios par& 5er
vir<m a borJo dos navios, 0138 sim porque, npezar Jlo 
n~o havr.r uma <Se<•llta rigorosa, lão pou~o a pouco 
tornaud~·so marinheiros, · 

' í 
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O Sn. D M•;;ocL:- O r\!lhre ministro está nos d.cdo 
boas novirladrs. 

O Sn. MINISTRO DA li.\RINII \:-O nr:l1re Renador ~•til 
br·incando; •ahe qoo n~o so prepara emharcnç/Ja~ ad l.oc, 
porq1re embarc,çOes cm bom e<ra1u niio .o idlpr~ovio~o. O Sn. !IINI'T~o DA I!AR!NUA:-Sr. pr~~il•nt~. ••u 

entendi que 1:odia deixar •te reFpnn ler hontem ao dis· 
eur!o do nnbro sena•1or <JilC foliou em uliirnu Jogar, 

O Sn. O. MANOEL:- ~las en s•mpre hei de avisar a 
V. llt. com oito aias do antocipaçilo, 

O Sn. D. MANOEr.:- V. Ex. não oro dh•e ••lespcz• 
da viagom, 

0 Sn. IIINIRTRO D,\ l!AOINII.\:- !ln O I'JnA admiro é t•r 
;.in•1a cabt-ça. vnra contimJBr cora ifan r.m al;.rur11!l ~rdnm; 
renho Hld,, l••v•~o outra vez p•ra.a uiscussilo da fiução 
~as forcu de mar. 

O SR. IIINrsrno DA MARI!'/!1.\:- Nilo 
trar.er Isto de m-moria. 

sei, nl!o posso 

0 Sn. D. MANOEL: -Bem. 
O Sn. MINISTRO DA IIARINHA: - E' preeí•o rnr.orrar 

ás. f&taçiles pro prins; mas já rli"e ha pou.:o, quo a de~
pez" não é •:uraur.Iinarh, n~o asso•t•, n!o meto medo; 
ti mars um navio 011 menos um navio, que se tem ar
mado. 

O SR. D. IIIANOEL:- Tudo isto liga oom ~ tlnçl!o da~ 
forcos, 

0 Sn. lltNISTno"oA IIARINIIA: -Entt>ndo t~r TeFpOn• 
di do áquillo doqnA lonll"tn~nto tratoll P nohre Mnador; 
poruw:o, concluirei niz~•1do qoe n esp~d& de qoP r.cnhQ 
o l1onra do fallar nune3 se dosembaioh~ senilo para 81l~
tentar seus deveres. O Sn. D. MANOZL:-V. Ex. ni!o pólo diterqne rem 

medo, mas eu posso; um geRor~l ounoa se assusta, 
0 Sn. IIINISTRO DA MARINHA :-Doixei tfA rORponder 

ao no .re sen•dur porque •m soas argnmentaç~e~. embora 
cheia• ~e to~a a forca rle elo~oencla, de~r.ulpo·me o 
nohr" Fenador, e11 não vi a~iantar c~U9a a'guma ao que 
jl\ 1e tinha dito; vi r~produzirem-se, por palavros di· 
versas daqoellaB qua twltiio ~ido j:l diras nesta camara, 
as mAAmas accaa•ç~os, a qu•, snpponho, jl\ r•Fpondi. 

A prova, de que a IJUrdo do noa>os n:.vios nfio ha eM· 
ses vicio•, da q Je !&nus VC7.•·s •qui se tem hlla•io, at
tribuindn·Ftl•lhe a m11rt~lidade, qne sa diz acr axtraor
dinarra. é que os ob1to•. tar•to no• navir•s, ramo no• hos• 
pitam~, niin cxeA.~em, pour.o mniR ou menoq, de 4 n 5 %, 
o qun nas n,elhorPR marinhn~, nns mttrinh!IS onde fla 
coi•Jados e desvel11s, ron.o entre r·ó•. sr.JJre •• guarniçürs 
não nr.mltl"'f'O, vor~}tll~ nella.c;; s., c~b~.,rv:a qu~ a mortn.fi
dado ó am maior <·scala. Na m•r1nh• incteza, por eiem
plo, entro !57,li0 prncas C.llreor:ln 7,3ti5, o qoo dá 
mnis ou mnnoq a uwrt~li·iactt~ dtt 8%. i11to ~ch.t-sn es
cripro na estatistioa du Sr. Roriin, e q11•m me doo no r H• 
de•te ant•r e pcss"• inso,poita, um modico r~•pPit~vcl 
e rlo qu•m s, rülh•rffo al~umas ~b!crvacões, qu~ ser· 
virão para coo traria •!fuillo quo rn tinha dito, 

O Sn. D, ~IANOEr. :-Concordo, nem en dilse outra 
cousa, 

O Sn. llrNrsrno DA IUniNltA:- Se tiver· deserdes
~mbainhada algum dia bade ser p1ra o mesmo ftm, 

O Sr. D. IIIANOEL: -Tanto isto é assim que e(dlssa 
que não tinha medo della. 

O SR. VI'CONDE DE JEQUIT!NI!ONIIA: -Est! 
em diocussão, Sr. presidente, o art. 5° ad~uivo, V. Ex, 
já teve 11 bondade de o mandar ll!r e depois a par.iencia 
ue torna-lo a ler: eo intarpr•tei a segun•la J~rrnra eomo 
Dili o odvertench ~unve pHa n5o s•hirmos do <•hjoclo em 
discu•sflo; poln minha p.r!o, cle,.jo•o ~e cumprir oro
.tm•nto, poucas vezes me arr~•lo ~o ohjceto em disc~s· 
~il•r; m•s, quando os nobre~ ministros se ap~rtilo e torilo 
em objectos drvef'O< daqo•lle• qo•. se di•r.ntem, eu jnlgo 
que •1•N••guir nas agaas dna nnbro~ ministros, p11rqne 
devo tamburo ter corr.o certo quo SS. E~:x. nnnea rliz•m 
na•la quo não s•·i• com o fim de promover melhor o 
serviço pablir.o; por ootr.1s lermos, rlll gPral o• n~bres 
mínimos s•gn~m sempre a p11liti~a positiva, oiio per
dem tempo, n:lo ~i vagão, não gast4o pala; ra.•, o menos 
repetem hoje o qoo dis,~r!o hootom; porisao, seguin
do-o•, eu devo eon<iderar que dgo uma boa hnFsoiR, 
i• to é, devo enrcoder qoe o objecto é digno de rer rlio-
Cutlllo no senado, o que a occasiúo em que SS. EEx, 
r.llóriio nelle ó justamente a mais opportuna, 

M .. ••4n pos•o, Sr. prnsidcnte, deixar de repetir htje 
aqorlln •JUO se 'uppú• que eu tenha riito cem ex•aerorã,,, 
n•pito com IO•iO o pczar: é ra1!0 que a nos~a marinha 
esta em esta·1o derad•nto. A no;sa mnrin h•, com a 
tpral fizemo• • no"a indepmrlr.ncia qna•i incruenta; 
a no~sa marinha, com a qu•l su;tentin•os a honro e dig
ni·1ann da nu~ilo ; • n<·SSa ruarinha com a qual $U<Ienl:l· 
mosu inte~~i<lado ~o imperio e o thronn do nr•sso angusto 
mo11ornh• 1 não merece rertsrnont• 8rr descenc•iluart .• , •o 
pnoto da Ferr.ollucada ábdxo da marinha mais inf•rior do 
111 1111'10 I. •. 

O SR. O. MANIIEL :-A~. r.1inha Pomoro!. 

O Sn. IIINISTR" nA M•n•~U.l :- Ou•f~ Lilipu1, lnlvez. 
T~ffi,'H PTOh.~fC•lCÕ•"S, rt'pit()' qUA Pm R!il.!õeio OfO CPdem 
n nrmhuml• rlati mui~t 3S.'iftialf:1M dAs marinh:t51 rstrnn~~~i
r"'; temo• emh•rr.açõ.J• ondr as guarniçõ~• ~<~ão pnrf~t· 
t:mwnto l'lis,~•pllnadllfl Erro11, falliiM, exs~t~m; tons u qu~~ 
be pM" •~p·rar rlc 11ma rnRtinha núva? 

S. Ex começou o FPU discurso ro~pondPndo :Is ob•Pr
vações feit~! 'relativamente ao ar!. li0 quo 88 discute, e 
tiis•e, erni<l •o, que e•l• orlii!O era dpv;do à Í~é4 IJOO fO 

f·z da Fev<ridade rio r<•gul•m•nto, isto é, cnn•lrl•r••U•se, 
oo c"nsidora-sa ainrb, •~•ero rla mais o r•t•ulam•nto 
nPsla pa~te, e enrão d•l'~i•·•c modiflca·lo. Sr,fpresi~ente, 
r•u julgo que a nwdilillaç4o n41l ~ com piora. o póne-Po 
>hZHr que prorluzir1 11111110 pequeno efT,i!O. 8~ é ncC,'ft• 
sario, corno disse S. Ex., n111rhll•"r·RA o r•gnlamenao 
p:.u conseFuir qun enr.r<•m mai• nscohres pnr• a nc•de
mia •ie m•rlnhiL, por-toA o r: o mero qo• !Pm entraNo nlio 
ri sufTld~nt., l''ua. IHtli~faze':' Mil exi~enr.fa,q 11o tH•rviço, 
jnl~u cn IJUO a reforma, a emenda, a correcção ó pe· 
'1 nt\nn. nada valA. 

0 Sn, 11. AIANOEL:- Qnn1•s siio P<"RR ombaraoçúe8? 

. O Sn. MINISTRO DA IIARINII~:- Se V. Ex. qn~r IJU•· 
~o lmha a nonra 11• acompanln-lJ o tá a bordo 1lc alguura, 
Irei do mostrar-lh'o, 

O Sn. D. MANOtr.: -V. F.x. penhora minha gratid~o. 

O Sn. nsr.t1Nnll DE JEQl'ITINRONu.,: - Emharcaçüo' 
JlF<·p•rndas ad hoc. 

O 1>1ti~o ~~~" '" pretendo rerormur 6 o 5 1° do Rrt. 41, 
:.hi se diz: (1"'"1") , li,' inlr•hil p•rn f,z .. r exnrn•• n ~uo 
,J,or m .. ls d"' ln faltJs Ht•m ,;er JJOr mouvo tio mdcl\tin," 
Or:l, 00 COOt.iltt~orn d•HII3tii.VI:IJJIAI1f8 R6VArll. fl~t .. diRpt)RÍ· 
c5o, •lia signific. qa• p· r·l• o direito, fJzr.r Rcn •x•.mo 
•qu•IJe PFIU•Ir,nto qne dor m1is fdtus f!o QR•l J 0, > ii•l 
<•rrdo •1!.1• Pt•rmolivo dn mulcstb. Em outrls aca·lcmias, 
au creia 1uu o numero ó rnawr. 

ltí 
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o S11 . Jonlll: -E' a mc<ml Clusa na escola de me· tencões dfstnl. Por IJUII motiYo app;n•ra ;~gora c.lD dPs • 
unirno' Algurnn cnus• ospet,ial ir,fllw. Qual é e'la ca us,? dicina~ 

O Sn. \JJ!iCO~O!: DZ Jt::Qut'r1~UoNnA: - Sn r·iio é 
rMior. cr11io qu~ :>1 fJt:V~ c.·per:tr quo o e.qud,lfJLA so 
hilhilite p~~r mdu de SIJQ exame; nrtu h:. l'aZàl..l t~I~U~la 
para qt..tt fiO pri\pe O tUHU•11Uito1 tltl f,.zer r-Xawo; c10tOil1R, 
r•gul•r to~o• ~or O>t" regra arho qu" é praticar um &Clu 
tio injustiça lh e> tu l1•nl~s qu", f"r.!e.n•1u 1 O <11~• d" s· U 
CUf!ICI, bStarau inh,•bilitat:tus 'par!f. f"~r.r.r O 6CU CX,..,Q!O, nlali 

J1a.ve1ão l>Utrus quH po~t~ito f .. zor t·XtLUHi u muit11 h•lUI 

rumo, toMo p1•Jdi.1u aponas i O dias. p;.ra !"~'h-ver 
· tl11ta dt~sigo&lt1a,lrl, pna 11ào 111 colometltJr C11ta WJU~tlca, 

julgava 1 u mais IIOti'Onimto dizer 1]110 a pruv" do 
•nmo tanllll. log~r para .a pnd1•r Cld.i>itic>r o tstud;nte, 
isto é a1rnilti lu úU nã•l á malrioula do anno bCijUI<~Io. 

E' o qon I'!U deliej;ava qu~ o u"hru miui,tru :-..v•·rt
~ua,so, !lojo t•n ~oão eXÍJO di! S. f\x qnu o mauif•>lt~, 
porque pó·.!" >Or que a multidão de trab.lltos "" S. Ex. 
tenha obstado a qne S. E~. leve .nas vbt"" a ••lo 
,.bjecto quo níio é do prio1eira ord:m, mas dcspmo 
com as mwhns pal .• vras a bllcnt.ii•) do n~obro ministro 
parn quo elle oxawina. As rnus•s sno cums, pnreoe·me, 
o impnrta muito e~llmina·l:o p.•ra so Jrol!cr remover·. 
Tulvez dt•penda i•so d• mu 1liplioidMie J"> e•tu•!o<, da 
• overidade do rfgulamento interno, do estado cm que 
s• acba a nmsl martnba ~~~~ g>ral, da mator fallilida•1e 
com que bcoje •o podem obt"r QDI'OS emtJrfglls menus 
custosos e mais reudosns, e então os pais dll família 
pr.,forrm este genero a c vi~a 11ara s··ns fllllos • re~"ltew 
e>t'<~utro, i>to ó. r quelfe que 11fl~rece a eutr,da p ra a 
csrola do marinha. 

O 1' 2" do an. 41 diz: • O quo •ler w~i< de trillt• !ai
tu, não ~endo por molo .• tia, .orrlcr! o direito a lazer 
o·xamo tlJrn>Ne-h• lnl•abll11a<1o para isso. • Ora, s,,. 

' I ' • d Hoje os empr•·go~ pnblicos dão d~ 1 .0008 para cima 
coru o ordenado e gJ'utifll,ão; ora, um t•l vcncrmonto 
não s~ ol~lt!Ol, t~nlranoopara t~ et~c,,J:, dto m,jrinl1a; aJ'"·rtt~oce 
que o seu futuro é duhio o pr••rnrw. E' ueces»no •. pui~, 
f!XIlmin,r bern as eau~as, entrar no Begr~·do, IIVcmguar, 
t'PB&L'Citr b•m PSle objACIO ~ata OOI!e d<duzir a V'-fdlld>iTS 
r.ausa do mal qu" e:ust•J, mal que, como eu disse, não se 
1i"o "m outras épocas, não PlD uma ~ó. noas •rn muitas 
uutras; o que cumpro 1emovo ·lu; todos nós o rtes•·j,mu•; 
porque da tscola de marinh' é que hão d~ sahtr os oro. 
cues da nos•a arm•da. P•qU<no é o nuwero que er1tra 
para a ~rmada ria classe de ptlctn<; sn a eseula do mari· 
nha não tiv<r dí;cipulos, evidentemente a armada uão 
terá ufficiacs. 

nht,r.:P, eu erch, que trint;~ fallu pür mo efõUa rmo e .. 
vem mhoh li ta r o rstu.tant• para fazer o >ou examo; 
Roflra a ,.rova e o result>do do """mo dcci.Jirá. Ello 
póJo ter t~l cap;ci.tad··, ~óJe ter onten•h1lo e com p~ehcn
lll·lo t&o bom &H rnateri'.s do s•JU r.ursn, qac so V•JD h•
hilitado p;ra f.,z.,r o s>u •xaul!l. Qual ,,(\jn srr o motivo 
'J'II• dotcrmino o legislador a finr o numero do f•lt<S o, 
em VITIU·IO t!A!I•S, a iuh· htllt Ç~O do O<IDillult• J•Afd 
faJer o exame? Só pó i o Hr uma de>c,mfi .. nça d.,s eu
mlna~oros, a nfio haver est• de< .. onfi.,nç•, a pro.va d,ve 
t!O'~etuar·SO. Nã11 anhc,, pt•Ííl, mtttivo n"'nbom, ~r. pro· 
•iolcnt> [Jllra ~ue tci·• inhahiltt<~<lo o n;tn<lnTito de f•1.er 
()8 flf.B~As, porque ~en maid da trint• faltas por motivo 
cio doença, 

AJ 3s o qa~ é natur•l, ms~s do que nenllUma outr.a 
cnu~3 t\ o s•·~ninte. D·z oa·llgo 43: (L<ntlo,) • O '"PI· 
rar.tB 'que f . .ts,,mcnto •lfcgar ru~l·>lia p~ra não. fazer acto 
torá baixa. • Nest" arugo se órz que k mufeslla •erá ve
rifi·;oaa p•la mrdi:o aa esctda por:lllte o ditt'ctor. Se, 
J!Ois a mo/estia tem do Per ver•ilcnda pelo mo.!Jco da 
o;coia perante u director, cmiJo ó que sa pttl!urno ou 
ca~e P"'~U•t•ir-sa que o estudantil possa falsamente aflll· 
a•r molestia p .. r,, 11110 f•zeracto? Só .e se presun;te qoe o 
meiieu 6 •:oonivent" com o •scalar e quo o dlroctor é 
ne~hg~nt• P'lo monos; a nA,l se d•ram c•t•s suppo•i
•O•~ nilu é possível dar Sd O facto d" que fuz mençilo O 

~1 1. '43 110 regulamento. Sa La inspecç~·J, ost:~ b.ltita para 
dctennin•r ~e n doença 6 real ou não; so niio ha lOS· 
p•<c~o, eutii•l pod~ria adoptnr·se 6 art. 43; umb• s, t•ão 

Or<~, Sr. prusideut•, ha certas ~t>pn~içOos qu6 não so 
deve pOr om lei ou em decreto, porque •lias não servem 
lienna Jl:tTa MU~gcrir o crimo oo ~ falta. Diz,• r-se em um 
nrtigo do ti!Kul.monto que o estudonte ~o!Trrrá bnrxa no 
r.~su d~ .uegu r .• tsamentc onformitla1o, d •nggei'Ír a idóa 
da allrgar onfermidado fal>ame.nto ; .este aru go, no mP~ 
concrito, é lmrnoml, nilu d· v ora ext>tir; dovêr.:Ho h· 
mitar o r··gulamentu li drsposiclio do eX9IDB frito ptlo 
IIIHlico da O>~'OI• por•nte o director della. 

En creio t mb.m, Sr. pr~sld•nle qae ser pequ'o'' o 
numero dll esto!lantes que tem entrado para n escol.• n;o 
dt•pen.do sd da ~evuidado tlu artíg•• quo su pret~nde 
01uo1ufar aq"i por ~sto ai I. ll0 a•!~illvo, dopeodu d• 
outras causas. lltlCur.lo· mo, n~o· s~i se es~ord olvi~ado, 
mas rdeorJo·mo. que tu.uv•• tempo t·m qu•1 os ministros 
da marinba tlnbl!o díiJi,uldalfO cm admittir esludanto•, 
t.,.nnnho rr• o numcr~; i,t~ croio que oceorreu no' 
••nnos do 1832 ou 1833, oa eou•a quo o valha, c depois 
)o ~uno cto 1ar,2 ou 18~:1 o 1850 o tanto~; o go,om• 
'V'.'U·r~: c· .. n~tril!lel·.~o f: \•b:-ígH.l't a indtfl1ri11' mlrit11s prl1• 

Não é, Sr. presi~•nte, a quadra, remo parMeu poo• 
sar o nobre ministro, sómeulo il" dir,beiro, o nobre UJi· 
nistro até um ceno ponto lalloo com •xacndão : nós 
bljd dusejamos o.• commo•1•;s d., vida e para elle• é pro· 
c1w diuheirl', é preciso reflda ; a gh.rl• nfio ~ hc•je o 
objecto principal, pnrque o P•iz C>tá iutcir•meute em 
paz ; nem !lOS p•rturbiio diss•n•õ•~ intrstinlles, nem 
temos n•gocios ue honra a d•ci<lir cum os estr•r•g•iros; 
portant"; sendo a qu.dra do ):lU, toOos procurào, 1o·1os 
tleseji'io vivo r com commodos e ~btcs commu.dos só pó1e 
dar odinJwiro, o lucro, a r•nda. 

Mas dir•l ao nobre ministro qno, ~e eSh ~ 11 physfo
nomia m"ral do paiz. o nosso carart•r é diJTornrote, nól 
uão somos t[o pomivos como outras naç~es, tão au1igos 
do• a •DfuriO~ como outros paires; d1rigiu·o·nos uw ~ouco 
mais pol• im •· g• DI< ção, e a imaginação cr•a o•nt•• qo• ar· 
rasta o homem oinda conlta os >cus m•is daci•lidos in• 
1cr~Rses: este é o caracter no povo brasileiro, No Dr•síl 
hn provlncras qne toem esse caraot•r um pou"o mais 
mo1liUcado, que 66o m•is industriosas, an<iio mars o 
trabalho, amAo, quero111 os commodoH da vida. r•ndu e 
riq9ozn~, mas ha lllltms ondo est• sentimento nilo é tilo 
forca a lHa prolando. A gl ria, porlauto, para nós é om 
~randrl in.,enuro, ~onhorcs, q~ando ndo '"trata da gloria 
adquirida pela def•Z• dapatna, ~uin~a .. nns, arr~t>tr•·nos 
a g1ona obuda, tornandu·nus not.1Veis o o p•iz neste ou 
n•qu•lle ramo, e na reolidaole as l•trns filo r.ultrv .. das 
com muito prazer ~alo• l1r.•silriros. ~lós pruhmo• 01zer 
qno somos mais littor.to8, maio mtdil1•a qu• muitos 
outros povo!, porquu !Amoa nelltls>idaae ••hsolota disto; 
nilo podemos n••gocior 16· com o nosso cn pi tal; pormitta· 
su.mo a expro!s~o, negociamos com o nosso capiM e 
muito principalmouto com o capital eslr•ngol;-o; é pre
ciso, portanto, npodorarmo·nos destes, quero dizOT, ler 
ruuito, t•studar muito o que as ontraH naçGe8 taam dito, o 
gar cl!~~ Jlll~.li"~~ par~ aupHnla!ll!O~ o 110110 ca,llh~l 

.. .. 
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• Ínlolfec!ual, C O ~pplir.arroo~ bem on mal ao OOFSO pnÍI: · 0 Sn. VIRCO~D~ DE ]EQUITINUONBA: -Eu btijo 3S 

dahi n noo:es~loiodo il• ~ran•i<t orudi~:lo n11s Lr••il•iro• mffos do V. Ex. Or•, sendo ossim, como di5su o nc.bro 
que '" d:lo ós letrltR, os quRos ni\o silo pt.ucos: blo Iam. mini•tro, o quo niio pos,o d•zer qa• nau ó. p•imoira• 
bem é um motlvu do gloria, m•nto r>orqne o aparto do nooru wini•lro m' a~rRda 

muito (Rilo). fl em segundo I: g•r porque S Ex exp•i· 
mio·so tà•' graciusarnente quo, apezar de toda a minh!l 
rnu~esrla, ser> a d• muito mao goslil contrariar r. S. Ex., 
~Ris~rtasl; sendo istunssim vejamos quol tomoi.lo o meu 
proceJirnento. lia m•is de iiO annoB que me occopo 
•1est s matnri•s. DeRrle qno entrei par• o parlam~n!o 
tenhO·II•C s'illpre o"eupa~o d,IJa<; fulen, qu~m •m 1831 
levantou uma columna de honra ao nobre ministro da 
marinha, o Sr. Torres, hoj"' visconde da lt&borahy, (deve• 
mo S Ex. e•t• vall,so serviço I 1 qnostionando cunst&n• 
temente com o nobre sona:Jor, ent~o ministro : (IrA li' 
Oupln, ora outros autores, vinha para acamara, ex• 
punha minhas duvidas e S. Ex. liiiha ent&o ocrasillo 
dd mani(c&lllr •n• vasta iutolligenda e •ou duejo de 
b••ni servir ao paiz. Em tod<s as épocas :la mltha vida 
parlamentar teaho·mo ocr.np,do da ma>inh~; BI(Di no 

Porquo raz[n, pois, a oscula da marinha n~o ba dA 
s•r culli••d•? H< •IIi, s•nnores, e~sa desanimo da fs 
qn••lr•. P"r•1oe·me S. Ex. a rr•rgunta: S. Ex. crtl ~uo 
IrÃo ha des>niwo na morrnha ? 

O SR, D. AIANOEL :- Em tudo. 
O Sn. vrscoNnm •·~ IEOfliTINIIONUA: -lh de~anlmo 

e a no1Uiil es•1uurJra, Sr. ~lrtHiitfento, não está 011 r.stado 
eto qne •lia dovia estar, lambem por osso d•sanimo. 
O onbrd mi'listro olha para a ruarinh~ com olhos iele• 
rien1. ~:.ta expr•sFilu lhe não é deshonro•u, senhores, 
como n~o ter olhos iutericoa a e•to r~~peit• um t,mclal 
tão niatinr.to como S. Ex. ? Como r1iio ddT~nder os 
seus cam1ua•las, a cla>Se a quA pertence, a que tom con • 
sagr•rlo toda a sua vi~a ? Como n:io detren.ter essa doma 
formosa, eil~, que tanto a ama ? 

>enad*s mouscollrg.,~Mo.~o lclllbrar·se de que aliOu& I• 
mente mo occupo deRsa repartição. O Sr b'r~o da Ma• 
ritiba t•mhem muita~ vez-.s M pnr Dlim Importunado. 
Nem t:n~io nem ht•je algnom m• sngg•rlu idlas on foctos, 
1•: se mo tivessdm ;ug~ori.ln, Sr. pre>i•knto, se•i«o ellas 
melhor e1posta• do que o teem .. ido t Senhor•·&, eseuso 
provar, n que digo é apenas o r~ soltado do meu min· 
goado ea~ital e não do •ug~e>tões, 

O Sn, D. AIANOEL : -lá disse quo era o pai. 
0 Sn. VISCONDE D~ lEQUITINHONIIA : - Nada ba 

Jrortanto para espa<•l.r. Eu, porém, 'lun não estou es· 
pos••lo com a dama, olho-a, cxamiuo· • friom•nt~ e por 
isso do•cuhro seus detr<ito•. tR•Io). O nobro ml11is1ro 
não, porque está demashdamente ooamorudo d•lla, n5o 
pó te ve·la sem admira-la; os senües de> ta dama são 
traços ~o perf•itiln para o nobr• mini•tro ; todo qnan· 
to ella P" ur.a ó gracioso; sou tr&j., tudu, em uma pa· 
l~>vra, que a orna é obra prima d;L nato r. za l gu, po
rém, quu a •:tamino friarnent•, d•vt• Jiz<r o que estou 
voo to, pur~u• sobrA m1m penria uma respoosabilidado 
IJOrrivcl so : ão procedus•e d•ssc tÍwdo. 

0 Sn. IIINISTRO DA 11.\RtNIIA ; E nunca a VÍn. 

O Sn. VISCONilE DE JEQIIETINIIONIIA :-Tenho de 
satbfrrzer o de<or qu" me impozorJio meu., constitu:nte•, 
quo-~ ,.,ãu o povo qu,.. mA rt .. u seus Ví,two, e a. Lflfôa. qne 
mn oscolh•u. 1:omo niln faltar a verd;,de ? O nobre mi· 
nistrn niz quo a .,qr,dr.l tem dd n•ti•1o o def,nde o 
throno o lo Sr. O. Po•Jr,, 1!: bem, senbore•, e~. que rlevo 
fal!nr a verr1a.de á cor;)~ o ao v•íz, dtvo dizt·r o que 
VPJO e O I(DC >1010, 

Não acrodi\e o nobro ministro quo silo inPino:•çl!e< 
que mo dilo, e quo s;io idéts sugg•!rloJas. 

Em primeiro lugar noto que o nnbro ministro não tem 
ini•o•K•'S na armarla,por,ruel·lllos lwantarão •ntir•hrmns, 
IJUandl• S. I!. X. foi r.om•ad•l: torta " martnha desojnva 
ver os lrolllus d,, an~ora sentados no ministorio: o nobre 
miuist10 p•rsunali•a, •y•nboli>a n esqrudr·l inteira: 
como ter inimigos 't Como mo maod~r~n o•tos inrorru 
çõ s? l'•ra ~onvencer ao nobre rulniotro do que não siio 
r.Dla"wlas •s íilúas que tonho prof-ri,1o no sonaolo rch
tivnrn"ute au e'tiL•l•l da nossa armada, vr.n lembrar a 
S. Ex. uma cir•lumst~~.n,~i.a, mas IIDt'l.; lltt l•nnhrar, per
gunrur.i tU ao nobre mioistro: Crô S. Ex. qae sou es
tupidu 1 

O Sn. !IINISTno n.l IIARINIIA: -Seria nlé comouor 
um crime. 

O gn, vrscoNnll DE 1EQUITINIIONIIA :- D·•m; é g •ne
ro•illaoto. Ma< Mtl quu nUo Stiii~O e o estopido,. tenho 
tortavifl a raziio t[o a••anhn.•fa que aindll us r.nus~tR n~ 
m:~i< •ingo'n• nilo possilo ocr por mim perc•bidus da· 
l'.1nto 40 annus que nnve~o por esi"S lr·~ar••s? 

O Sn, MINISTRO nA MARINIIA: -V. Ex. •·Iro que o 
tonho por uma das pd ml:iras not,IJi:id:rdes do nos~o pni?., 

Dirri tamhum n S Ex. m•i~ dor.s palavras que v~m 11 

pello íntdramenle. Eu já cli<~e ao srnado que merece· 
me urnmlo e< lima a armada, quo é • forca rom a qual 
ma i-' sympathi•o ; d~ qut1 dei provas d•dicando-lhe dr•US 
filhos. A' nm Oru• tir,;u a viola, o outro mnrreu em 
um trem•n1o naufra~io. COI,fvrmo·n•e com a vontudo da 
Deus. Que maior prov• do minha affeiçil.o ávida do mar 
podoria tO dar do que 1-vando pan •11& dons III bOi t Se
lia p•ra iuf.Jicit···l••s 1 

Snnhure; nlio con•!a que em nação a·luuma do mon
do a arm,d• fo>SO iullel, ou lrai•hlr" 110 a•U governo;. 
nuuca é ,•,unspira11or.l i anli~a da or•h'~frl, l'l,.mprtt de( ... n .. 
•ora dr<ll11. ""'" ,.ro rJerlillada ao serviço 111 p&h, merece a 
•rma.la. o tem u~r>reclllo ern tM.o a< lli"•"RK e em todas 
aH nHçil;s a maior dn' r.<•nside"çiles. Verdadeiram•Dio, 
quan1u v•jo um c.ffidal d~ nrarinha, n!o posw a!sor.lar a 
dlo a hl•·a de rt•volucionarw, de conspiud"r. E' isso 
d•vido á muitas circomstond,s reunidas, á di;dplioa 
~evera de bordo que é dlfferent~ da de terr. ,· do oiPmen• • 
io em que· vivo, intetramentn ~epnrr.rto. Todo o ollldal·· 
do mannha é francn e prodi~o. l••nrbem ti outra conMc· 
nila qunli•lado •na. gr.nhàn com cu.to" gabtdo com toda 
a facili•f,r•1o. llstim n•tn eu, púrlanto, n>ullo a almllda o 
vendo) "" n dctr• rio mrni•tro nn ('l!n de V E!·, tio di~· 
no oJfio:hl do r~.rinha. P"rq>te n~" m' •sforçuia t•or 
diz· r •I gama r.on•a a S. F.it o •nze.lo brilhar? S. E~. 
a1ó d•v• ser muito moo . migo, re~onhe~:,.nrto que, se nn· 
!rol ne>te delr !c, f;.i pnra a•run•'llr a S El. deFBR mbl 
euteoni la mode•li '• em que ~o t•·m-cons>•rvado. E•pcrr, 
pois, quo o Dlllrre mioi.-tro sa nao r)scandalls• comigo, 
tome a lroa parto tn•1o quanto ou digo e aceite alguma&· 
dos llb<A•VR(:Ü·•S qn~ faço, 

Senhores, n propnslçil•• quo S. Ex. ba pouco profdrfn. 
áaeroa da phys10nomia da 111mnda póde ser int<'rpretart" 
am prA]•liZo dn cr .. dilo dei ln, princip•lm<'nla quando b:~. 
r.r.to• que preci>ilo •or •Xarninndo• L•wbrarel um. E 
··em l'fl'ditn P•••:i,•-so cnu•as na warinhn do gunrm qu& 
pótlom atol rorto ponto Lz•r crer que nquollu proposlç~o 
ó exacta. Por Oll•mpt.,, n i~tla cptn se >oscila, quando, 
som al~nmns Olpllcaçae~, ttli~s lndispensavnis, sn r.orn· 
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!J.Ira o ~e0 rlluto rJU>dru c.loJ3 JH'I ~o.r p~gos p>.la di'i•ão j•JUO .t·Jdo~ 1·~sos vnporc~ .pourc~ rJUC w mau.l;b~fJ f?%et, • 
.Lra•il•lf• Jtu U•o •la !'rata, bob o commaudo do rros IJUO HlfelmnrHl•l cust:irilo gr.~oodo •ourma do ~•nh•tro u 
dlt'Ut30S elude,.., os Srs Ll4Wtt.r~, Lam.-go c .Alrim. r"lflráo para o .Ura:nl hOfll rx.uuo, o aqul [vràiJ scw t:X:uD~ 

Latnilro. Lamt•fiO. Alvim. acuitus, llc:wp~l:•r(.~âo do qua.drjJ da liU!'t·•il u.rwatiJ, ~ 
Ji023 SOiiO SH4 •1"" IIOVo> vasus lJHm wmtruid•·• o• sul,;titui•i.l. Carne fresca, libra • 

lt~l'icdl'l, a1quci1't1:!. 2 
.Aru,ntt~llflg'tWl ll~ Catv5o, 

21)200 4,,800 281011 l\à.o Vl'jo UliliJa•lo af~uum 6111 • OUS«IVol' t:Sse; vasos, 
norque) et,mo t:u ji dlbllO't 30 ~r~~l sus,mitos, 27 l'láu du 

tun•l~d~. SOGO Si 20 Ct'.ISSOU, puu~.~ dura~;io, t~t1U • . .!itddo n.1o é t.lu:-t wiii:l 1í~tisf,t.r.1uti(Js 1 
~·r• u;,,,. a. cl:os'!fica(::lo do uolu·. ltoÍrllbtro. Aiuola {InÇO 
<{U« p.;ra ourr·~ VtZ o cwbra ruinistro I•• d• ter ~acimol:i:a, 
tu.~o 11c IJÔr o •1kciou .. rio 110 l'tl·•lui'Í•' para pod.,ru1os ltlt i11Óa 
ex.cla da rous:~ O qud é n .. viu r,~ular? S" >i~o o ·IÍc• 
•lion:lrio, ó ~Hturllll qun é Ít!Í!u ~oe~unt.fo as l'~"'SI'ati que se 
•Jirig" por uon r"iulamenlo. E' wo, p •róm, •JUa S Ex. 
quer.iguifi•:•r? ~<Cri t,rvcz nu ca• o do que se•rat• aquerlu 
qu•Irilo o; tá bom rr•m mrou ~ Pclu w coo~ a pnn h a S Ex. 
uma uutu-sntisf;,rt .. ri~o-; i• to o quo quor drz•r? Póda 
•or>ati•factoriopara V. E1. en!opararniru; na llotaduá 
1/', Ex. onl~o: • Sati•fao.·.turio sig:rifi,:a-i• to-; • pouco 

E~r• cal~ulo refrro·•o á moeda forro, u "um pro notai 
qno l'iUb (I UlttJnu CUtnUian•1o as r.ou~a:s l1fflUJjàrilo-fi8 llP 
llltJdO t:J.l qu"' CrlbSOU tJ. •l~swza cow u. armazem gtJlll dli 
earváa d1t p;dra. (Is freiO' pnra Alat••·Gro."u IJU" n 
praca dA Morrto>i.!Jo i" ~oblint.üo a 15 1••~•cô s J>ur tone· 
Jada, o Sr. La•r.•i" os !Javia a SO paracõ· s Para Cor· 
ri•nt"• pngava u Est:.do rto tecupo de~ia senhor O n I O 
Jlalacõ.•• vo•r tOD&I•da, qOlll\10 n> prnça r•~olava por 5. 
A b~rar.ha fui cuntr .. tad4 por 120 ré JS a lihN, 110 0111-

unlo que os p•aotros a ctnv:W por 60 réis. 'J'udo um 
DIO,~a furt•. ~· ti.;f.,ctorio, cow a ll!ota anrece<rcnttl 6U saberei o ·IJU!l ó. 

Souhorus, é iudhp·ll•avo J p .. ra o corpo legi.J .. tivo po~df 
t•.r rtléa t~Xacla do matori•l do •x•rcltv uu •la armada. 

Ora, à vista desta qua Iro, não se po.lnrl• crer quo con< 
elfoí~o l1uJO ullol ;e COioiU ·.le gloria, e só do rtmhdru? Nilo 
Stlrâ t<1lve' ncca~saríu quo V. E~. muutlo tlawiudr htu, 
doi modo qu, HO conheç• a V• rda~eira c• usa do tal des· 
}IIOJfiOIÇ1u 9 

Eu ais<• mawrinl, Sr. presidcnt", rcferi1odo·me aos 
v.aos do guemo. (!; o m•Í3 'llle S. ~:x. dhso 110 ••u re-
1.-hlliu IJUO es1á t'nt des;.p1Jt~a.J11ShiUio esl~~orto; mas que llão 
quer '"'mprar w:.1s nada? Or·a como toren:os esquldra 
s•111 va•us nem urmamouto ~ Eu e>ptra•a fo~er e•ta 
p•rg•uot• qu.ndo su ot.•cutisse a lei •lo orçamento, rnas 
o uubro s•n•dor pcl' pruvincia do Rio·GranrJo do Nttrte 
•t•sanimou·ura compl•tamontu Jwj.•, pnrqoo dís•• que 
appareceria daqui lia dias ullla resr.toç:lu prorog•nrto o 
orç:unouto do '\n••o passado, o qus uilo h:LVÍ<I dis,us•ãa 
da lo! do o o ça.ouento,; eur:iu VLU <loJsrto j:í ino:lui:tdu roo 
meu oliscursn Ullla ou outra propowi(:ào otaquellas mais 
nolav.is s"bre os u!JJfCtos m•i.; rnteres;anto,;, quu o•stava 
resorvan·IO para trat•r na ri.<cu!>ao da I• i dn or~au,onto. 
So 1 i!o é eX< c ta a proposi~iio, isto ó, se 11~0 fui exar.to 
o que lli.-•ráo ao nohre •en .~or pela prnvmcía do Rio 
Gr"urld do Norlo, ru do<rla jd digo a d•r.laro, que pcr
do:.rei o NUsto quQ ruo cau<arão, mas á sóm•nt• porque 
sJu chriitãú, porque se o não fõra, era su;t• que não ptr• 
ao~fa. 

Sr, l·r<>itlunta. eu devo dizer a V. Ex q<te causa~ 
DlUilO vari•s e (JOrlecosaa podeu1 ter Ílllluido n<~ diftorenca 
dus prece•, a quavs n~ndo couher.i,Jas diSbÍ(+àO t\J+In e 
•IU&Iquer rensura IJUd ác•fl·a do úoiTrr•r•ça dos preços 
pos10~ bavtr; !Jão ~~tltJdo, pur~u1, tXnminados nem IJU· 
.bli~:~do•. p11ira a c.,u,ur•. • a innOCdlll'Í• tlllvez tlqu• em 
rjt;cu : é imli~dms:n'el, pc+i·"· C{'Jtt n11 I'X<Jrllill~ N.1u ar h a 
o uobr~ rn111irtro que é 0111 •·bJ~Clo o~i~•w.rte su:< allen
çao r•;nlar ell.amtnar u d•J•oi• publicar o result~do do 
exame t 

0 Sn. lfiNI>TnO DA IUIILNII.\ :-Eati muito examinodo; 
~ negocí~ llod~. 

O Sn. vrscoNn~ DE JcQUITINIIONUA:- D;lRsa fórm3 Be 
crJul1tNIH'á t11dv lJU~Ut() huuvu a e,t~:~ rtllip•~il·J. as c.~ullr.s 

q••u intluiniv, e formar "" h• um juizo funoado, Dis1• 
u 111 bro miOÍ•tro guo fstá •lo\arniu:octo e muiw. P•r· 
JIUutu: pnt.lkrm·~• o ex•m•, o modo romo for• fdlo 
e o rt~>ulla·lú.? F;' necossario que o nCJbra mini> tio teubn 
muitu IHD vi>t• tn•a contratos, porquo r.st~ ra111o1 d, s•r· 
ltro pullil:o jus·a com grar.<las iutartsoo• d~ fonurra pu· 
.bli~'·· 

Assim, Sr. prosiole11te, como havemos da ter esquadra 
sem armamento 'l O •rmaru•nlo S. Elt· diz quo n~o 
pro·sta, não temo1 nr1da, é precí•o reforma· lu to.tu, diz 
qu• nem t•ruoH e•pingarda; l Sonhore~, S, Ex. usa do 
"'Da expressão muito natavcl, i;to ti, que as esping•r•ias 
velhas qua existo o~~, tm qu olquer Ofllergenci• serviriilu 
aoto• do um •:om~ruructua:cnto do quo de urn m•io do 
at~oquo e d•f•zrd h lo são palavraa do rd•torio; se S. Ex • 
duvrda,eulhna•sevoro JlOr4Ue tHntlo loutblauça. npeur 
olo ser um;pouco volbt1; mas se S. Ex. duvida, nr~ndaroi 
buscor o sou rulr:torio, o l:i se acima as p~la•ras qQe 
ac• ho do proferir. ll•pito, souhores, em tal ost.uo como 
hav~mos do ter: ~squ.dra? E, •~ não temo~ c•quadra, 
JIDI'• quo e•t·omos ~IJUÍ oo:eupan lo·n•; cum artigos addi
tivo.l, Sr. pr,,j,feulo• 1 ~: n:lo hei do dizer o>t:o• verdnot~~. 
nilo h.i <lO r.boru•r a lltlo"ciío do s.nlrlo p.~ra ohj•r:tos 
''"'ta ordAOJ, 11il.v h•i de de;p;rt.ot' a anen~tio dd S. Ex ? 
Eu cumpro o meu rle••r 

Qu~nrlo S. E1. rlis•~,ha pouco, que 11~0 era de opini:tu 
IJU" COIItiuaaS>ctn as c;tacõn>, •n annui ü a prow,i~~o do 
.ho~trudo minpotnt~ pl~rqtht wlo creio qutJ us .. atações t1es 
qua•·s tlXUitf1lU UJdDtlt1.t:t sr~j;lu utois; não dig·• i.-t,, só 
p•1•a que Sb re~UJH a dhcí~fíua U< ütiUIIda, m•H ainda 
pelo !JUft ton::arne á1 o1espezas (oitas nom a arm•'l•, t 

h•vur mollwr e rn:oi<or a~calizatão. Nem poora a S•gur.~nca 
llD v;•h trtUJ()S OfCr-S~idado d .. #j:J;IS ('l:itaçõcls; liU IIÜ•I qutlro 
diz•t quu ac;b•m el!as iutoira o ahso{ulam.,llto, w • 
tume•tto u mt-io tormo. como o nobtti UÜ11htro conot~lu~. 
;u:abo S. e~. CIJlll U>t•CÕ•IS lll"i quaes exlniOill absolut"· 
lll"ntu e dJ •os port11s d.s úolforentes {lr!oviud,s que ll'•jo 
rti61U etHiiÇÚf'S um ou ,,utro vusn, p~h:-lJ~oiramentu nH1 
posrndu; as ~"'P"Z•S hil" du diruit~uir, u essas euono· 
mras quu se hão o:ta f.zer poderu sorvtr para nugrnunto 
da noi\Sil enqu;,·tril. 

Sr, presido•nto, nó; eslnmos em um ostatlu trbtissimo. 
nllo t""'"' rfiuhdro o t•mtos muito ern quu IICofJ"Iillcr; 
u •rmad" pr•<is• rio gmcul•• recursos. Ver.tad"u·n•w·nte. 
Sr. proJsiol<>•lU, o •tue preci>a a nrurada ó ser to·l·• oll., 
Vtii•Jiü 8 .lUb,tílUÍl<~; U IU'Jlhor UtÜJ ora dttCIWÍIIUI'·SU 

Sr pr•sHanto-, eu das• jaria mailo qua S. Ex. tomasss 
em constderloção o; r• gufameutr•• que oliZAIU rospeiro aos 
o:orpo! ao unporiaes rnariuhc•ir'os" dn apr,nolizes-rnari· 
uhoiros. Nós já Vutamvs uru artiM•l tornando pennamnto 
u numijro de 2~ r.ompanhia,, cad• companhia du cwpt 
de imperiroes wMrinheiros trrn 106 pw;••; ou disse o 
S. li::.. nessa occasilo c1uú s1Jria talvez Illoi> corrvcnicnlo 
c!CYilr iJ uulllelo ~u j•ra~au du !Ou ~ l:íO, ouwo o curpu 

-
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ll" )1atalhlio naval, cujas praç.Js são luO para c~rla com
panhia; nós tomos ne,:es~i<ladcde au~m.enta.r o roc,is quo 
JOr ~.HS•ÍVt!l o r;orpu d·.1tu:ptl1'Jo~e~-lu4nuhelrus. Faz-:ht 
mi:H81' ddliVíttiO•~t!r tio l~lipir!l.o f~t~Liir~u u terror IJUO t~Xhtti 
aíw1a dtJt 1t:L•c:1n ft t·JJlf,,tJa pura. aqur1ltn~· ~.urpu!l. fl i1-otu 
s6 ~:" ,.ódu ,,bt~r c~lfffi 111ft n·uuJ ut~t.•ntu 'i: u l,JVt~l. p :t~•·
n~·J: no priud,,ic; turJr• ó tÍII111al, lt n:uurc;t,, uus ~11~o.ilrll 

i:.lú: qUdJI V~· UIWt. t1TÍIIfiÇ;~ Tt.'LIHUfUl!t:ldr~, U;io pót!r:~t:J 01' 
qut', a tul'no:~ qurt u:ro :wj·~ por milrl{rB, ulla (~h"~UL~" ~er 
Ja .. u.r.m; tlSSitu tlr:vomus tHI•~;·,rar t:tJt~lwm ~s~tJ c;,fp\) qu•l 
tl.lfi..Jil •·:Hó. n.j, iufan•Ha., éi[Jt!Zar :Jo lDr jti. UUJa ctur.u.:à11 

de pftrto rlo 20 autw,.,, o ~:~eu r~l(ul~~IUttnto A dd l8.~2, Ulll:<~ 
priru:ÍptnU nniC.-.; t1t· pd• (o i llUI:ffiAflt.a.do já ttoW por .. 
tanto uma dur.çã .• nã" p•quoniL. Inst11 uidíed rto•t" "r·1•ru 
tormto ·SH dH .. o~l•.nvolvuJ.w c:o 11 custo. c •• rn tr"balhn: e 
ainda a pmferllos const~''rltr n11 inrancia, o seu uumer•J é 
ainda p•qnono n nlio s•ti•fadorio, p•lr1f11" a• prHç•• qu• 
entrã.o ão Am m11it1• p~~~u .. nu uomam, as rJ, sror~;(lt11i ~tinda 
tão &VDita.ttas. Log J, é ~~roeiliO fHVt1rmfJs os f"llUh•mtwtos, 
tanlo de nw, cumo de outro corpo, ~ nntõsa r~vi.·i\u tra· 
lar·•O de lhrnar aquella instituidlo Ct•IDP•Ii•ol inloira
me .te r.omos h•bitos do puw.,; o nosso primetru d"V•r. 
Esta ob;•rvação que facu vai dtl accordo com o que di"e 
S. EK. em relaç~u ao p queno num«ro do P•tudant•s que 
entr4o para a •• cola a" m:.rinha; IÍ rnais um r.cto que 
prova o terr~r que grassa em r"l•dl<l á vida do mar 

annos ntrás, t[Uan.Jo os CXJI6rt~J,res crão só•ncnte da 
nacão iuglrta. 

'1'.wl••rn ai••~ S. Ex., em re&po•t• n algumas ob~or
vacUtj; fult .. lf IJOr IIIÍIU nu ~os~ão p-tS!OD.fi:.L, qUtt oflas não 
tlrà,J pruc,1Jt:Ut"t4, purtfOO n uwrt.sJitJadd do outras ma
lluhiui u~u· .. "gelrüli ora muitn m•1ior. Sr. pn!ttill ... nL!:l, 
tJUatJolo s• tr.ta no uomparar os r .. tult.duH obtati$ticos do 
QUI puvu r.um o• ro>Jllta•los ~s••U•tiolOM de outro povo, 
•luvum owtr.r 110 r.kl uh> onti•t:utes varias o qu" s~o dd 
U111a imp:,rt•JicM •xtrnor •i na ria pura o r.aloulo: por 
iosoJ JJdu oa'l·• dnor: • A mortalidado d·quolla m.rinha 
>ób; a 8 ~'o. a ""'"a marinha apona• dá.~ o 5 olecirnos. • 
.'\lém <1o quo om outr• oC<la>iào •u mo•trarer (jU" não ti 
j .. t. irat"Cille exuclo o ([O•l nos nffi•ruou S, Ex. H a mari
nhai rotr•ngoiras om quo a mortdrdado é muito menor, 

U Sn. IIIN!STIO OA Uh!NIU:- Oo oJemoniOS tiliO 
C'JU tra llÓi. 

O Sn. vrscONOB IJE I&aur.TrNII"NUA:- Agora disse o 
nobra tuiuislru: • 0.< elo10•ntos tilo conlra. • E:r.nmmo
ulos o apn1o do S. Ex. l'e""" o IU·bre ministro que sio 
· or.tra nó• a• condiçOe9 por qu-t nuclucll. ruarmha ha 
mais as•eiu ~ 03 navios são melhor ronmuiduB, os me
<lioos mais h•be1s, as a tetas m.is •ii•? Não; isto não ae 
pólio enletlllar; porque S. Ex. já nc.s •li•~o o contrario 
ub;uJutaiUHDIO 1/Í•to, J:Í nos dissu que nAn bal'ia nenhoma 
marinha •o uruno.lo mai• aosdi.da do ()Ud a brasilairo, já 
nos di,sn qu• oenhurna m •rinba come • bordo melbc•rts 
;,hm•ntvs du qau a D•ar•nlta brasileira, os noaaos me• 
uicus, pu•Õ•n, dlzom o eontrario. 

0 Sn. UINISTRO DA II.IRINH~:- fl•fori-me óÍ COII• 
formação physica. 

S Ex. Jer~broo a neces•id•de rte urua estaç:iu na 
Eoropa e nPssa f•C·~nsiàtl d1s.;e t~m rP.Spusta no n•.1bre se~ 
na •or pda provincia ,:o Rt·•· Grow1• do Nort• que bem 
p•qu"na era a e>qua •ra dus E•t•d•·• Unt•10M, qn•noro j:l 
tiuha aqu"lla ração um" e•quarlra no AI•~Jterran-o e 
em mui tua port .. M. •:reiu que I•Ó~ rtãn nnf; dHV~~m~os d .. s
consular por r1ãv t"rmo' ain•ta umta est~cão na lf.orupa; 
&H vanlag••ns qu• S Ex lemb•r•U •ãu v"roladetras, du 
exa.r.tas, tol'ias essas va·•t.aatuts nós rlto~Pjamo4 oht ... r. mas 
ainda não pt•der-rno• ub1or a princi~al vantagem. S•
nhore", cr11áu~sa t· .• ea rst~Jclitts. mórmenttl par.L p•ott'ger o 
C(Jmmercio. o~ Est ... dus•UIIidns tinhãu. {4 var·1ar1a. uma 
e•tacãu no Me•lilt'l'r, neo nes.<a ~p·•ca a que. allodiu o Sr 
mini•tro, p .• rque? p,rqu" lnlut·• alli já grandd com
mer•io. HoJe couserviio 1oãn •ó 1•or Ass• c•US• C••mo por
que J:i I'IUas e~ qu;~.tirias nvali~ão r·o~u •· utraR es·~. U~tdraR no. 
lavei:;, a inglrz.a e a (ranr.ezu, que t,llJbflm jliiiiJJUIÜO (J 

corhm•rciu ou a suprewada rl•quelle mur, Nó< nil·• 1•
mo; curnm.rllio, a nossa industn• é 1o1la interna "atn•1• 
aoanhadis•ima, coli!O di;pen<~•rmo• somm•s enormes 
c:om uma estaç~" na Europa? Nilo é possível 

O Sn VrscoNnB n JBQUITJNUONHA:- Mas S. E1. 
já uos d"'a llout.m qu•• o ruolruta•ceutn para a armada 
era !1em ÍHit,,, bo•u eX.i:iminr&do, não eulrd.Vàtl mtoninot~, 
uão on1ravao car.hoti•:o•, ou tub~r··ulúS•Is; quo o q11o dia• 
s" o Sr. Dr. Fo·it•l n:lo ó oxa•:Jo: h•go, nio sti onde IB 
pos-a prOtlur .• r a condicii•• ~e.r.voravol p:ara nó; pelo qtle 
rcsp-hil âs warintluH t-strang~iru. 

Sonh•·r·s, 6 verJ•Ja ; e.>sas condlç~es que acabei de 
dizur >áu m"is fovoraveis a ruo peito da mari11lta e>trall
g•ir•, m•s is•o é c<,utra a opinião ne S. E1.; o cr•lftrario 
••i•.•o já diM~• S Ex Na r"ahdildo, ~ discl~lina alli é me• 
lhor. a mora•Jdsd• atli é m:nor. os allmo11tus tão mo• 
lhure•. os navlt•H rnolhor con>troido<, a vontil•ç:io é ri
KOro~awento e1erc1•la e consegui>la, a dr.sc1pllna ó m~
lhor : n~o so b"be a qu&nltdada do cachaça que na nossa 
Je b"ba, ti~. litc, N4o d'sconlleço, repito, as var•tagen• lemJ.radas pAio 

nobra minutro da mar10ha, maH veju que a priut:ip•l 
vant•Kem qoo de laes e<t•çiles podom resultar, •irula 
não as podemos obter. A lngl•l•rra t•m alli, como S. 
Ex. sab•, uwa est•ção cuj•• tempo o! marcado, isto ~. 
Ires annos; mas porque? Porque tom alh inrerAs•es d• 
alta lranscnndou~ia, oáo só do aommercio vastissim '• 
mas 1a111bom de Hdem politica. Nós nlto estamos nest~ 
caso. 

A IIi ba quom vigiA desda a pôpa uá a próa : dentro e 
fóra do oa:stollo do navio da 8U•·rra · não s• commell•m 
ns crimts e&pecíau inftlizmenle Ião {regue11lf8 a bordo 
do1 nono• >I<JVÍOI de guerra • nãu se cor~molt•m 118 
folias qu• se cumwettem na noua marinha. 

0 Sn, IIIN!STJO DA IIARJNIIA: -Talvez maiores. 

O SR. ''rscONDE ou JEQDJTINDONUA:- O lolvs~ nãoJ 
~aLhfJI, poHI06 laluos nlio é prova. S4o s~m duvida, 
como h duen•1o, melhoreM as condi cOes, mas prova hro 
cnntra nqutllo que prof~ri t N4o, s•nhot·os, ain~a oub· 
si•te a outra •·tlli••uldane quo deve 1er 11Uondtda: o 11ubre 
mrnistro ~·vtlr" ter om att•nc•lo, qu' nrlo quis com~arar 
"' du:.• aotaLi.·tica•. o lt·gar oud• tmMo avpareciolo IS 
""f,flni•1•·d··S d" quo falloctlr~o esso•s homens rio mar, •e 
fur!o a b"r••o ou •rn qu• parag•m, so forao 11a lndia ou 
ou• uotrosJ,,g,res ou•1e a ~CIIO hvra, ae uo Al•diterraoeo 
o1.dc todos •·hom lJUe hluma peste chamada do Lovante, 
su eru outros IJ'Irtos das ta nator~za, se cm viagens cll.lre
mamont~ long•r, ~ l"JT r.•mr.~'JU~ur.b, o~'.l~ o "SCD!hut~ 

Em que outra parto iríamos estabelecer a nossa es· 
taçitol Antes twt:lo nfl& EstadoH-Uu~·tos, porqua, a fallar 
a V•rdnde, os E·tados U, i•1os são a nacilo que ma i• con. 
corre p•ra a von<ta dos DPS>OS pro~uctus nadon.e•, ú o 
melhur cnn"orrente que temos. ó o m"thor fr•g•wz qu. 
eonhdCO p<ra u no·so cufó; udwira como u no<Oo ~o
varno jó. lliLO tt~m l•II(UtdU l~ID cnru.jd rtLCfLH O iJrueo i
m1HI10 dus E1'1tlldU/'I•UuitiOS parK j1or .. lhrh tlill•b"'m al!r(UWIII'l 

vautaMan,. cornmen~iliC:i fi illtln~triil.t~S, po1que t'lltt1'4 sf'm 
du\idu. DHHtWOUJ. Se n:iu fONI-ttm os amnrli:IIIIO" ingi~-'ZOR, 
estou convencido d• quo o r•os;o •wfé não teria sutndo 
~o proco do :JS, 38500 ou 48 por arroba, como era ba 

J u 
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I· . a feruciJa.Jo in1·rivol como o nobre minis· · qu~ Rcn!tn de .<cntor-s~ f,,j um l~nl.samo pnra. o rn~u ro• 
·•vr.• codm um 1 0 ' racão; na vcrdr.<le sinto nm ali lVII> ~xtrnor<linariO, tro n.io asr.ow 1ec . 

Os •. l!ISióTRO DA l!AniNIIA:- Sim, senhor. O Sn. D. ~IANr.EL:- Sempre tlôres de lhdtorica. 

O S• vtscoxnE ns Jr.QUITI!mo~IIA: -Nessas vía
IZ'"Gr'IS cJft doort atr""fi )&nnos, !'!C UI rdrH!leMI, flfl ffiJtrinhf'iroi! 
1ilo SUJ•ÍIOI ao escorbuto • a onl!aRMif•rmidades qu• des· 
troem u wid~a., ,., qaH, porhntro. 11ão pórt.:m 11ervir para :t 

base ~o calcul·• c•htlstico, qo•n·lo se te111 de oomp•r•r 
n rn• o.•t·Jti>tou• com outra. l'u~ eu• mn:!To é lf''" eu do
••j~r ><JUB o noln·o mlr.l.~tro oodanasse !J"" de or• ""' 
diante" esl:othti~a para o rn•p~a 1!'18 S. Ex. ttvcr do 
unir ao relatorio do anno que vorn ,sej• mais l1em 
fdta .. 

O Sn. VISCONnm DE JEQUITINtH•NnA : -Oh I senhor. 
O Sn. mxosrno OA MARINHA:- Quom at!l!n•ICSRe parD. 

o qnar1ru w•gro, t'sbnç;1d'' buntf!m pr:lo nubrft s.cnador, 
a r .. spelto 11a m .. rinbi& hrasil~:~irn, nàtl JIO~m dmxnr do 
PnchHr-s• do tnSIC7.:1 o do •xclarnor: • Corno Á vo•Rivol 
quo a marinh• bra>ilr.ira, quo merw• tania ront••mpla· 
ç:10 e CUiolado ~a parle do nohro> senolflor, qno 6 sempre 
vi~tarlfl por etle, •o ro1miSN" a ~•to est1odo? No III~ rc· 
~eJJtPr l~trp•uimus, ol o qo; ru dizia houtcm com1go. • 
Hoje, porem, o Dt•bre souadnr vohou a encbor do tiUaa 
b"a' graças a marinha br"'ileira, 

O Sn. lltNISTno DA IJAftiNHA: -Tem r• do, ~ssa rs· 
tatisUca e•tii mal organi!ada P"r minha cutp1. O Sn v1•coNr:E DE JEQUITINHONH.\:- Fut e 1erei 

sempre amigo da marinha brasileira, 
O Sn 1'tscr,NoE DE Jeout riNHONIJA: - .... pua que 

á vista dolia possa mos faz~ r um eslo~o rom t•'-~o do .es 
ta~o do saQd6 du nmsns marinheiros o não fuzo•müs ln· 
justiça avs offi~iaes de 'aude. E' com pez•r. Sr. mi· 
ni!tro, pó~e V. Ex. ficar c• rto, ó com ~rand. dôr Je 
meu crraçNo que falto dos to objecoo, porque podem r•m· 
sar que d"'•·jo mrokolar t~u dignos e di;liroctos o~~<preg•· 
dos publicos; nenhuma Jntenciio tenho di-to, d•sO"jára 
t•r palavras •Je louvor a •ttrogir·lnes, wa~ nã·J as trnlw 
nem as pos•o I• r agora, porque os m•ppa.• niio me forno· 
cem os d•dos para as podo•r w; d•s•jnr~, portan:o, qn• 
vi•~sem est;o mapp~s bo:n fa.tos. 

O Sn. mNrsrnu DA l!AIIJNUA:- En, pr.is, rvmo offio1ial 
do rnarinh•, não posso deixar do agr311ecer a S. Ex. a 
bon~ade com que acHbn do tratar minha corporLçffo, que, 
senhores é di~111 dessa bnndado; uão havr.n•lo a desmo· 
rnlisaçr.o'que o nobre sena•Jor cr~ exülir nelh. Peço a 
S. Ex. quo cc•n•ulle as nossas e•tatostioas r.rimin.aes,. ha 
fie encontrar nellas quo o numero d" crinws va1 d1mi· 
nntn•JO doJ :~nno "m •nno; peco a•J nohre senador, que 
dtl um paS>eio pelo littoral da cijade, ~.por um mari
nheiro Lrasilciw ehrio, ha de encontrar dez estran.-
geiros. , . , 

(Joan las vezo,, são lt>V:·dDS OS m•rinhetro• br,lBJlelrOS 
'pernnt•• "" tribon•es por erimes commettirlos C•lRtra a 
mora•ida h•.? Co<~~rnc,t•rn r.rim·s e f•lras. não toa ~olVId~ 
n,...nhuma.; mas nls fll;,rioh~s mais htlln polid11dJR de 
to• lo o nuw•lo commPltern·so edmo~ ns m:.lis alrüZeli; 
cdmcs de que tambem tenho rwttd··· EntrH rrós ap.p:l• 
TO•!O ;~p1'0ifS :\11 VC:t:(HI, DWf. •tosorçãn, urna f.,lto.rtH S·fVIÇO, 
oJAs rarissimns vez~" !"C nota urn:~ de~sa~ rJtltas d11 rtili"' 
p·itfr, •lll' r1t~vuru twr puni ta~ cnm a m~Joo~ma mor~fl on 
eom fl••lds p•·rpetuns; flntrAtautn qo.;~ ?as nHr~tnhHS 
ostrnn, elTiJ,, aJmZ;,r lln t r•1a a soa :u~'mphn;r, m1r11as o
rCpHÜ·la~ vezijli ~o 11à•• f.tctos •h1sta nrt1eu& Cor r ··m~ o 
d,•Vífr dd dru:).rrar isto J!Cmnte o p·,rl:un ... nto, No11sa 
marintla é nova. tem om "i e Iom"''''''~ n" •·rd"m ha 11e 
deR!mVvtvcr·s~. h• ao prestar ain~a muito bund servicos 
ao ~atz. 

Lombrei nqni a e>tatisl•ca que se está l•zem)o'na Cas~ 
da Miserir.ordi>, n:io em rol> cão aas dtoerote•, m ,;, eru 
rdação aos itens. p;rmina-~e-rne o termo: lembrei t<rn
bam 11s qucsnr.s ht•j• exigido• J•Cio rclehr" con~rosso in
t.,rnnciooal do ~stali;tic. de que se Or,rup~o h••jn to•l•" 
os governos civili•ndos e ti cuja testa estão os Jlrtuci~aos 
principes da Enrup•, como o ~rincipo Alberto • l!utr .. s. 
cujo pro~rnmma c""' muito praz•·r rell•hi pelo ultflnr• 
p~qu,te, d"t•du do julho do bnoo p'ss•du; a ln vem tu ti" 
I!Uauto é quesito iwportantot p•ra so podo·r !nzcr um~< 
fSt ti<~i"~ re,ular " exacta da qual•c tirem os r.oroh•CI· 
moutus pr•<:ísos J•ara se po ler av.li<or 11111 •·hj·'f:tol tão 
importante, cum" 'cj• esre, t• .. to p~lo qu" r•spcita á ar. 
JJWd<t. comu JlCill que fi"SIJPih ao ex, .. rc~lto. O mal lp10 
1.oJ!reouos não ó >0 •m r•luc.io á a•ma•la, púle V. l>x. 
Sr. prt!:ii•it~ntn, fh.;.r certo, é tambJtn t~ro r~ln~ão nu 
l'Xercitn; o .-x .. rcuu e~tá. n·•H m .. suJaM cnruhçúes p,,, f.;f-O 
crr-HJ q11n o nuhrc1 miuhtro não 10~ lf'V;•rá a mal q11A eu 
di~a qu" o si•n•le ''li o argu111en1o lon>br ... Jo por S. E<, 
niío o ,,ro<'••1•ntc, isto é, não r.onvonce. do conto•rio 
d;,quillo t!••o nu prtoferi na casa. 

A~ora sopponha V, Ex. que tem razão, que na roa li
dado na m:ormlu estrnuK•ira • m"rtali•la~o ó m oiur; qnoo 
danas todas as r.on•1iç1les, tumados IOolf>S os calrulus. em 
uma p:ola1'm proporç.iu guar·1•d• n toldos os r"'P"Í'"'• 
islo é, ns marinhas estr;oogeira< •t•ffr~nl maior mort.li· 
dad~; ain11a a.~~im tinha r.1ZÜO om rJpre~~llr·mo tl .. JIIO 
me expre,s~i ua sf'ss3o p~s~n.-ta, porqud é: sP.mp-o fHgn•' 
do J,nvor, o\ >~•mpt•e ~,ora llesej.or qu• 11 mortali>lod• seja 
a menor JIO~I'iv .. l, é so!llpro um llt•rvicn qnn se f.,z a1• 
p•iz A ao ~eov.rnu desport:or a ~u• &tton~ào Hohro tars oto
jeclo•, e por isso fd que •u ngrolflor.i •o illustr;orlu Sr. 
Dr. Foit•l os •1ados qu• ••tlc mo ministrou p11rn vir "" 
sonadu de•p•rtar a auençilo do governo SOIJrH . um as
snmpto tão grn1•e. 

O Sfl. JOIIQUI~I JOSE' IGNACIO (r,1ini1tro da ma· 
rinha): -Sr. [ll'llshlcntr, o discurso du nobre senador 

Já qun estou com ~ palavra, r.umpr•-mc não tleiur 
pFZ:•r s.,brt~ um h •nrodo c•ffieinl do 011s~n aru•at1a uma 
pé ·b:t Cftltl pelo O• bttl !:it-nn,1or, f'SI.Oll pAri-Ua•lido fJII'" Sr>W 
mtoocãu, I he r .. j lu.nça,1a c Ô'' "ffll' el1e nã .. é ffiHref:edor o 
r.wiO, a quM S. Ex ft1Ft~rin s ... , riiTil á dtl hujlt :wt.nt ccu, ha 
mais (.)t~ 1re11 ann••S, t.tlv z, ft o mini~t riu da mnr1nha tu• 
IJIIJU dtt!l6 r.o h1•1•int~rlfO pqr tl)111•8 UioiiU•·ÍuK qun ti fifi& 30 

H"U nlr:ltnr.M, O onl•!Ín.!. .sohr-~ 'lllflm (liLrf!r~ia fM•:ahir O .. lia.;tQ• 

nu~~~c;:'i11, ju~tlfi·tun !-IA J.d .. rlis\jiuuw.onta; e istu ru .. !"mo h~ 
p·:Qr•o t~m,,o, foi •lit·•.na •\Uru~n dus ,"\rs ttHput:,dos .. Nüo
h..t, pnrf, 11tr1, fiOI~~·S•I·Iiidlt !10 t.orn~r ... r.\IJ•.r Mo:bro 1'80. 

r~;~sn (lffit:I .... J flr" ap1-1nns J.m~!<!idtmlt:l (lo r.••nsc•Hu.> rlc 1JtHO· 
pras, o di-!~SI\ cons .. Jh,, erã.u memhr.-s offi,:htts qa~ m.~re
Chm ·~nm j••,.ttt r .. z:lo, o w~lhnr c~ro'litu p.ra l~orn o nt,bre 
pemu:tor; ;Jt·.ho. ptorL!IOto, qua rdi11 fui muito convAnioolO 
:r:,zer S. Ex. issu p .. l'il~tle :t tmmara (JO."' Srs ser.udores ..• 

O Sn. rnESIPE.<rE:- O nohre ministro <la mHinl~a 
niih osl.:i h'"m no fa1:1o do r"'giml"uto 11n Cil"'a; ~o. Pf8.!1l• 
d-·nto do S~"lllldll, Rou ,, umeo comiJAt~nt~ parn diz•,r ao 
ura .ar tit-t AI ln ••:-~t:í. ou não nn orrl .. o:, quando falln sonro 
t•sta nu a.;n"ll" mat"oi .• , o docl•ro qu·• mdn ouvi quo 
niw vic1su muito a jlrOJ"'~Ito. 



O SK. v1saosoe OE 1EQUI1'1NIION11.\; - Era nnu r,iln· ! rr1u, acontociu entos não previstoa. Como ó ;ó wetallica 
Hura.: r~ssa 1Jb ... erv11ÇI1~r dd V. Ex. evitúU q~" cu pr-db.st1 uwa Cpoca dd t10"•:uiJ• rt,.,; ., u·elhora.mento~1 ama. t-po3a 
a pulavN. rrn lflltl üs pOV(JS fd~l!nl os ruaiort'S tttor~..~rç•·S p .. rra Tt11Vin• 

O Sn MrNrtlThrl D~ MAIIJ~HA -OBo~l~ulpo·rnn o scn~do dicar..,m acus dir,.itos, uma épuc~l om que a Jhha llaeude 
tw faltf'!i. o st~u ro~IJntmtv; n.w rrJ. ouuh11 inlo11 çã,1• d d·iiputit~ruo ferr .. nho da Au ... trin. e ~wcaba. com um 11bsu• 

O Sn rnr.SIDENT&;- O >on>;to e-tá corto di•so. •udsrno quell•nlo• "c robahou e alraz••n' a~o~tanolo 
O So1. MINISI·no DA liAIIINIIA:- V. Ex. ha tle conror

d:.r f:IIJI qu ... , teiJI1ú 8Í+Iu tr z•ttn au l~tHJIH~•:t•uet" dt' :wna tu 
um fa·l~, qutt 1JiZiêt rP.~prilo u tcparLJcão 11:L tunriutlu, 
corria·Wd u :lCVr:r 1Ju tOtJia·lo em t:onsld•~ruç!lo, 

O Sn PllllSIDENTE: - Al•s foi um f:~r.to ruo i to ber• 
traz1du ao C• nhctawm•tu do ·seua.•tü, u:wtu quo ilOtl occa 
siao a que o nuhr• winistro o explicasse, como Jbo pare· 
cea mai.:i convcrdrnttt. 

•nstHu•cúes ivr•••, ••mo ti 1ó u~r.lalhca Ulli& época 

O Sa IUNISTnu DA !IARINII.\;- So bouvo 
ni•rrcia ua • xpr•s.a" d• qu• usei, retiro·•· 

HtlJ qurt a na~·lu amMÍllan~• ar·ha·ao t:HU g••errct. par:s 
um 1110 justi ooiwo 7 PoiH per•uado so o Dobr• mint•• 
Lru. ptlr,uudo·•• alguom' que a guerra ~o uorto com u 
xul oão 1"10 um goando IIm huwauitado 7 Acab•r a 
e~cravidilo do sul 11iio ~ o v•rda•leiro motivo da KDorr• 
eulro irooãaM noM l!:ot.dos· Uni•lo•1 Como é •ó wet..llíca 
um> época em que o monar,,ha oe um p· iz Cl•m sos~onta 
nulhõos do bab111nlcs decl.ra aboli J• a l"rvitlão, como 
ar.ab1 do acontocar na Ruuia 1 Como ó •ó mtl11ilica uma 

incouvo· · F opoea cm quo •rancisco José, scKuin1o o o:wm~lo da 

.Na•Ja mki" teuho a ai~er, · 

0 SR 0, AIANOEL:-Sr. ~rosid~nt•, so ;inda hou· 
T~•·~ c••a eu nilo ptdiri• a p:•l••r•, ~orque queria qu• 
NB \'OUt"SC, m:&li ha. IIIUÜu lampu já. n:lu htt. casa, e pur 
couseguoute, vou dizor ouas pü.vra, para re>pondor ao 
Sr. l.llllll~<~tru 11a marí·,IJa. 

~uropa iut~ira, .dá inotiloiçOea livres a. s•ns po,os 7 
t,;omo ó· só ntetalhca uma época em que um throuo, de· 
."ois de uma revoluç!a extraordinsrla em 1848, prin• 
dpia a conhecer a neceutoado de a•'lbar com u Rystoma 
de compres•ão qoe exis•ia, li• 101te que bojo o parla• 
menLo fraocez e•t:l. reslituido quasi aos 1-m~o~ do go· 
verno parhmenta!? Senlio, h•ja vi I~ a e10os doscor•as 
que vêm por ext•nso Do Monitor, proforidol DO seoado 
e no corpo legi.lanvo. eomo é •ó m•tall•c• uma tlpoca 
ow que a •'rança e a lnKioterra, roa111daa, livrão um 
povo fraco, a Turquia, de sor preza de um lmperio po
deroso 7 Como é •ó met&llica uma época em qoo o Ja· 
pão e a Cnioa abrow Oi aou~ porlúS ao oomruordo das 
naçO•s, celbbrarrdo com o lia• tratados em que são cou. 
•ulloldos o~ verdadeirosioteresses da civilisaç4o 7 Coll'o 
á só metallica uwa tlpoca om que as idéas livr•• 10 
pro pagão cad .• v•z mais, • em época não mu1 remoia 
uomiuaoão a llurJpa inldra? Sejamos Doais ju•lol pora 
com o tempo em qu• vtv~moa; n4o desculpemo• oa 
nossos erros, as nos•as f.llaP, os nossos crimes, amr
mando que •ó se cDra do adquirir fortuma, que a caosa 
de todo• 11s mafos é a fome ao ouro. 

S. Ex não ;u,lo;.toll o arl. 5°, o mesmo nio podia 
sustenta Jn, ~orqutt a~enas nos rliNRO que o •le:rlllo do 1" 
d• m•io dH 1858 é n~orooo, contóaJ di~~ostções a8p•r•s i 
ma~ nao é ~ossivel que em duus anuo• a pratica mos· 
lr•sse já essa dureza do r··gnlaotent•'· E' a nosoa ... ou 
não qaero dizer a palavra propria, não quero senir-m• 
~ella; é o nosso desejo ard,ntu do ahernr s•mpro tudo 
sem agn;rdar~oos a experiencia o a pralica. Era mdilor 
que o nubre ministro n1i0 tivesse ac•it&do por ora este 
presente que I h• utTore êrãu; 11 de corto se o nobre mi· 
niotro mio quizesrio aoclla-Jo, o arngd n51! passurh na 
earn:.o·" du~ urputado!. 

Tu1nbom n~o dou 0r.ande importancia á est• di;p··si· 
ç!lo; fiá.•• ereto que ~+-J.t. nem urna. dcs•'riiÇa uc'u uma 
foli.,Jda;Je que "'" ~a>>e; acr•''t•> q;, é i~·Jilfcrcnte, 
porque u manuh • pouco ou nada lucmrá. 

Senhores, nos•nganHmo·nol, nãu ó o rigorisruo do de
creto d11 l. 0 ~o 111111u quo lr•z tlc>auimo para a armada ; 
t,..Vtj tllz:lo o rwbrc nttul~tru quando dii.•.c qnt~ odesauimo 
niia ó >Ó d• urmada, é ac tudo o p:dz; e porqu• 7 liu 
A11to11du oJUO ó porenusa do Mu•crno, e não f.IIO>Ó!DOnto 
do ~ovcrnu artu.l. Suuhor6s, a fure.,, a iuRJouda ·'o 
governo 110 8mil é imwonsa i não h~ paiz no mundo 
vnd~ o governo faç:~ o qoe faz o nosso ~overno i outr• 
nó~ O_ governo Ó tUtlO, 0~ maiOj 0 por tanJo, do pniz Vi! RI 
pnnclpalmellto do guveruo i e ou pod,ria entrar em um 
largo ae,onvolvlmento a e'to wp•ll'l, waa não qu•tro, 
estou A e•pora d; re,oluclo que h a d" vir da carnara dos 
~eputados p:ora JU•.LiJloar a oppo>icão quollz o anno pas
sado a coJI·•s med1da~, qu" 11ilo chamarei iuaonsotas 
ma~ muito 10reju•.licb11•. Hoi dn mo•trnr uonw estamo; 
completarueuto jostill,,adoy; o• w••sm<•S mirristddaes que 
o a~ no pt~ss~do ~ut:~ráo por to·IH.ct o.~:.ns uwtlid1u, lJUe náo 
as JUig~rão prcJU•Ilolla••. ao p:.iz, siio os que h•·i" vúur 
pcdtr ao co.rpo I• glsloltvo par.. ultora-las. Port1111tu, 
exu•te dt·s.unmo, tt-w ra1:iu o nobre ministro; mas é o 
g.;vorno a c•o•a dtl1e. 

Di~so o Dl•bre mini•tro que n ópvr.~ ó só metallira. 
S~nbores, qno OUlt'ura SO llfiO CUÍUUVa !uniu 6'11 UÍIJiJOÍfll 
ó veNn·1e, holc cuiJa.so.rnai!t do tJOu c;1tão; arus nin~ 
g11em d1rll que f>l'l 6p11ca 111i•o s•·j;l n~ta,·cl pelos melho
raDJontos, pelos feitos illo>tros tlllHáo nppar<eendo lorlo~ 
o~ d1•~. ptlos acootc-:imcntl•~ r.xtraordinarios tJU)>.OCCor-

Que inRuencia tem o ouro no máo 8llado da no1sa 
r11111d.o, lalll·l 010 relação aO peSSOal COmO BO material~ 

PoroJue uao havemos ae ter franquesa 11a1 invosllgac&s 
o duclar.1ilas das verdadeiras cau1as do desanimO da 
marinha do guerra~ A fome do ouro tambem se apoderou 
dos offioio~; de marinha? Exlinauin-so nelle1 o amor da 
gloria de qne noi faliltU, en1 uma das nlnmas se•iOes 
o nGbro. miolltw d• mar!oba' .N~o eerãu as iDJUsloça; 
comruemdas co1o o8 umc1aes, 11 f•lla de conaidoraçlle1; 
o pouon•lu,. oto., que tem contribuído para o dm01m11? 

Para que, pois, propo•içõos tão rraruiiAa, que dim. 
cilme11to se poueru provar? Por que nAo bavawos d& 
olizera verd.ae, quando o nobre wiuialro acaba de aJilr
mar que qonn·lo não puder dizer a verdado deixar' o 
cargu quo ocupa 7 Pau que se ha de levar a mal que 
nó<, que não t•mos t&nla obrigação de sermos rllltrV .dos 
<outo tem o nobre miniolro, coju palavras podem com~ 
promell~r o Jtalz, expoubamos com franqueza os nosHos 
Sllotiruonloe? Q•c in~onveuiente ha nisto? Se porven. 
tar~ o nobre sou~dor pela Balua di.sesse hontóm Ml~uma 

·ur.nsa iu';oovenicnle, o nobre miniitro nao podtrla rtfn~ 
t·•·lo hoJe no dtscurso que acaba de proferir? E que. 
discur9o, s•uhores·l t~o cbsio de nsorJ& I O nobre mi• 
uisrro ba pom:o r.bam~u· os maslros livros • que O•ura . ' . ' 
~no pucs1a I nilo EOI se o mome Quiotihano permitia 
•Jllo our uma discussão dd forcas de mar ae ose do lauta 
liberdado que só o! pcrroillida aos poetas e pintores. Que 
imporia, sunbor~~. quo um senador seja muito exa~e-



udo? Nl.o csl.! nhi outro sonudor, niio e•ti ohi o nobr•l t~ndo qoo s•j1 convenienl~ o o nolue minilitro con• 
rnini>trJ para mostrar qHo honv• oxng•r•cão? Acr.,dita eor·Jn <1owigo em quo d"vorn ficar nes•eR portos alguns 
o n•·bro miui,t•o qoo quan~o aqui emittuno• o nus•o va~o• do guerr'; diminuiudo·SO o numero dos que lá r!• 
pn,.samenlo jjubre a. :;rmada, c ás vez"s nao Romo~ tão tiio ar.to~lmt•ntf}. 
pr .. piciuA como o nobre mini,tr.o quor, ó por4a" nAu S. Ex. HA en.:arrrgoa de responder á parle •to SAl! ro· 
!Ouu.s :~mrgo• d··ss• curpora~ãu? l'ois os homens qtJO lntorio árerca •lo um.t estucno na Euru.,a. Se o n .. brA 
!ewpr" pugn1rão ptlos luteross•s da armada, os howeus ministro é 'D pnm•irn n rP.flonhec•r qn-. e~sa estacáo 
que náu t•m Jlf•Up>~1o "awftcio •l~um par• augmAn· eligirb nma graode deopeza, que n4o tem~ts embarca
lar lhe os •encioJento• hão •to acr ·~oi111ados •1e imm·gos, cnes nem o prt>soal para is .• o, p•r• qne indi•·on o ma me· 
porqn• alguma c• n~a dizem, unieumaute para quo os did• que n4o pó •e ser tomada ness•s anrto• proximos? 
abu•us •e corrijo o? Senhor ·s, deseng•nemo-noo, os homens pusitl•os o! o 

Concorolo co•n S. Kx., qnando, r.r-.rindo os serviçc•s 80 ocnup~o Reniio <'OIIt nquillo que o 1•alz p-rmilt~, • ndo 
da armad•, quo •n ,:1 em ouLra orca• ião tomelollber•l•de com thror~as, com idé .• s meali•aveis. Porquou• E·tndo•
de expOr, crtneluiu uiza"du qoA ell• eslá pr••m~Lt p•r• Uni•1o< Le•m urna esLaç'o n• Europa segu•·se qne o 
~r-> I:~ r relovantes •erviço•. Quem ~oz bto eo1 do9i•J• ? Brazll p 8sa tamb 1m t•-1• ? 
.Nó~ o ais,emos, quando tratá•~o~ d• melhLrar a au• Senhor"'• ••. nres,emos que a nrmadn e> ti &!Tor.tada do 
sort•; o não foi o me• mo <JUe en dlss~ quaJNO a. ~IMo· de,auirno que I• ora g•rahr•ent• nu· pniz como nu jfl dl!'e, 
til! a Jd de promCtçO•R? ~:u diSse aqni: • T·lvez em mas pergunto: fia ~·sanfmn geral p<ra enrr•r noa em
pouco t•mpo prceisom~s da armart•l para pr~tt.r ouer- pr•gus publit:us? Não; nllovag• nm emprer,o qu• niio 
viçus qne sem pro p•eslúU, p<•rque nl!o te<n nenhuma haja 30, 40 preten•lent•s , o nobrA ministro ha cte saber 
pecha, sna llddicbdo 11 rccunhedda o conf•ssod' por di,to p•atir.amenLo, p:.ra ls1o n[o ha d•sanimn. O 4es· 
torlos; portanto, não I h• dfl e~Le pres•nte fune.llo qne nn1mo não é só porque a vida do m:1r é cheia de perígns, 
cNtamenlfl wai desanim•·la. • Ora, não reronheoerno• ha muita gente que •• empro2• ness.o vida •·orno ••i~o oa 
nós que a arma~1a temÓro,tado e ha da· prestar relnvan- capnàes. pilotos, contramesues e marinh>iros dos no.víos 
tas serviços ao paiz? u~m no parlamento ou lóra deli• mercantes; o d•sanhnu, se<ohures. t! porque o guverno 
deilon do erguer 511BR vozes pat•a Ellll~n;.ar o brio, n não tnm olhado para a marinha como I h• r.umpro; 11 pnr
honr• eos int•resses daarmnll•? Corno é quo o nubre qne tem·&• cheg:Ld•• a•• pt.DIO de eoosi•1e•nr um'• apren· 
noini•tro vem bujo lnr,çar·uos ~m rosto a lltor.u•ail·• em diz.•g•m de a 'm~nistoaç~o a puta da m~rinha,e por i•so o 
cp1e nos temog ewponhado, unicamente com o fl•o dd nobm mimstro disso "" outr• camara qu" enr.rav~o para 
levar a armada ~r.sil•ira ao p6 que do~• chrgar p•r• a mariuh:~ hum•n• que tEnor•vão o A ll C d.•ssa reparti· 
pr•star PS!es role•antes serviços, que P••r certo h• d· c •o, i•Lo é, que d"s.nima porque os hnmon• que pre•·i· 
prrstar quando houver ocell>iáo? Ainda hoje. disse >ão do anxt•Jo.d" visiuhus nãot po•l•m f•z•r con•a alg1111r4 
eu qne era bom possível que dentro r.m poucos di•• nós e uor conseguinte, não sa.llf'rn qoaes os meios a erupreg•r 
tlvessornos pre ·i·ilo tlc triuolar nossa • Rqoadra, de p•e· p•ra tirar a m•rmha do eswJo pouco satis(actorlo em 
para·!• para manda· I• estaci•·n•r 011 nas nguas do Pra1.1 qu•t •lia se nchu, 
~o em ~ant1 C•rharina, afim do preven1r quae•qu•r Fomosrxa~•rndo~ q11•ndo pintámos com côros ea1re· 
acunt•ciruentos QUC p•miio rusnhnr var .• o paiz da lut• garl•s a rn•rinhn de ~uerra? Pois bflm, •e rumos ex•ge· 
que esl:í 1rav·d• entre a Confe·1ernçi!u Argnnlina eu l:(s. rMio•. •xng•r>d" fui o n••hre mint>lro quan•to a pintou 
tJflo •te !lu<· nos !lyr~s. lut• em que tal voz toma 11•rto1 o em tal •>la ro qoo f'JUnsi rivalisa com a• prim~iras ma ri· 
P•r••goay. 11 me.<mo n republica Oriontal, a d••P•ito da nhas rlo mnQI!u. Conf•osu que n:o s•i qu•l é a cuus• om 
promessa qu• fez. Quem ••h• qual terá a pu~icão qn• qno a m"r111ha b"••tl•i•a ~ igu•l á orMrinha fngteza ou 
<levomos tumor? Já u 1•st-•lo •i• Buenu,q Ayres mandou (ran•~ez•; niio vi provado qu• honvess• uma só o\OQSA 

p.ra ra uma JDIS>ilo confi•len:ial .... N i O sei qual ó o am quo a noss:. lll'rinha fosse igu•l a es'3s. Pois, sonhO• 
IIm do· lia: o <{nO ditro é qu• pol•mos c.recrr em puuc.. r•s, a• mnrinltas da n•clle• que e:ou.t•lll ba mui lua se• 
towpo da armA•la para qnai•Jnur rmerg"nt:in qu· oc~:urr• cu los p·•~•lll rom~•r•r-•e cum " marinh;. d• um• nncilo 
no Prhta. Lt•g(), n r•rn•a.•Ja fltJVO •·stnr certa t1A qno no •1H hu,tem? ~;u r~·Rpundo ao ru,brt~ mwistro "'"'m n dis • 
lt'n:1do tr.m t;mtos doremwres quanto:-t ~§o OM ~cn;;du"~" · 1:Ur1h, do lõ6Q flrornnrad~. o Sr. Diitllm~~rtt, n~ ~~amua dort 
aar•na•t.1. dovesaborqun tud"" os rapru,.ntantos da n;o- •l•pota~n•; o St.·llelamar••*•e: • l!:rn t•t ~P""" tif•ha· 
ç:to Hf'tilo dispostos a ecnprega tB·1c•~ ()S rru:iu~ para tJUB nw;; t;.ntB.II náo.c;, tant·"'~ fnqtlttas. tantas r:orvetr,~, ~lc.; 
e !la lrj• levadiL lO ponto 'm quu deve "'ta r : pHr .• i•s' hnjo .. q••O ·~me•? • Ti" lr:mn<, pnr ~X CIO pln. (l V' por 
nilu ri prrei<o qu• so p•rten1•• á arma~a, não ó pr.•rí•o '''r Alfonso, a frng,l• CM•slil11itã,., a fravat•• lmperatri.::, 
effir.ial·g•ner:ll dl'lla. purq•tt!, ~auhore~, t.ullo o D•1hrr: a fr-.g;.lit PrJ:'('U'4,,S~1Í. t~t.: .• f·tc.: hoj•1 11ãn hA. n:H1a 
miuisrro cumo os ~o il•1or~:~.o. o deJJUt<t.ltos, são br~tsileir:.ll, rti~:tn o r"t'~ osla•1o pr·uva a .1~l'a11..-nda 11e nu··" a mntinhl\. 
e b:utava e~ ta con•ticão p1ra. n :.rma(h conv•mecr·s·~ lit~ N(} primeirt• ro1oa.~n :!prt'l;;f'llt'''''lniO.IO 111m~ rorca ~<-·n~irie
qno uós t4tdus g,,mos s us vt•r•1,clit-irdR amigos ~ q11•' r;~.vf'll r.olll•1 fH:,S•"mhar~~ucõ'~q~ lt••jH'<tfJrP.11 flOI.~nh;~.I.'Ót't .. niR 
quandu er"UO'llOj nos:5ü.S l'uzes e pur awur Ot!lia e por Yi1w•re~thhos qr.n ~~~-~ vs.o per.~cn•i•>. "' iltf·di~uu•llte n qnc 
amor do p:1lZ:. ve~u pn.ri1 o kr:'i~d HHLi~ Mro, l~t EN fJ~r•t,·u O·t:' '·gll·•,. dn 

Disso o nobre mini~tl'l} qnecm (IJIJ3r cl.lS estncilf'l fJU•1 C:tbo-~'ri•·: h.~j.-, ol mnlf)f j.Hirt•: dto roO'tR!!R va,lil)" •Stffo 
hoja exifilem em d•IT-rent« provinei•• do littor.l bl'ta uour.o re0olar~•. 11ara usar ola •xpra>.•ii" dr. nobr» ruini•
I(Ue baj• &lgnma! embarcações par~ r~zer e•s• meS.llO Lro; hoj• S. ~x. rocr.nbeo•e qu• ""'' po·1-mus •'IA< r uma 
serviço, mas que 50 demorem pour.o tAmpo n•ssu~ p·o· ••taç.~o r~ E•<r•·pa por•1ue niin temus embare,çõ•s, 
•incias, pQ·q:~e de11o modo o •ervíço não s"fTre. &·• ~asso Stnborn<, é •abiolo q•to, r'"ra qu•• Sua• M:t~n"ttd•s lm· 
que evít• se o m~l quo actnalrnente existe. Nesta p.ute1 perh•s pll<1os•em ir aos portus áo .N'o·to. r .. t pre•.1so 
Sr. presidente, cun·lordo com o nobru'ministro, ·porque · froLar-so nm vapor d~ com1rnnbí~ de p'qnctes I Ora, 
ruodiB~·se o rfgulamonto ma, r•~o se >e•b· com a• e~· qt~audo não tivomos nm navio para SnaJ Moge~Jatlcs 
tuçõ•s, como ~o prop~o M rülJtorin; I! mist• r cort;r os fazerem rssa viagem, não havemos de dizer CJIIO a mori· 
abusos; mas tirar da• pro,•irtcias t~do• os navios di• nha Ps~i cm gr~n1c do~adenci•? Na~ sffo <<sLes farto~ qan 
em• rm, dl'lxn·l•s íntciramcnL1 tle.jamp~r•das, lfiiQ en- 1•rovi!o a dccadeneto d1•s1e ram~ do senico pubh~o? 
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N:to r. r.io Oft••S f.1°lOS t•.UuS rcfooillos na camara do.• 
<l•putodos pur um om:·ial-~oneral d~ armaria; digno re· 
prnsunt•n<a pula pro>l~''!" do M•to·G osso? t,omu, pt·r· 
tanto. di1N3 o nobre mwHtro quA ftn,.:ammnmo'l :i nrnHL1ia 
qunndtl t11gueuJOS nossas vuzcs c:rutraoste cstndt) de r.ou· 
sas, quando tilzcmos a vcrda•lc CoJOJ toJ,, a franqueza 
com qUio S. Ex. Ct'•Stuwa enunciar· se 1 Pois o nobro 
ministro pú.!o tor manos re,orva do quu eu , qn~ 
não estou n11 poder, u cuja fraca VIIZ pó Je s•r f;•cil· 
monto sulfor..,da P"f outras 1 Qunn~o o nobro 1'11• 

ui>tro, q•1e !'ti·Je com sua,q P'lavr s eom prometler o 
pah , doei. r~ qa~ ha dtl f•l lar com franqucn, dizer 
a verdade, não mo sorá lid1o procodcr du nwsmo modo? 

Senhores, o nobro mini>tro s•rviu se de uma expres· 
s~o, r1ue p!•lir.i Jicenct paro~ dtzcr·lho que é empros· 
t.tda, porque já fui usada p~r um oigno offidal-gonerol 
da armnda franceza, o ahm"nle Makau. Tcnd·• f~IA 
gcnouJ apouta1o cm UID UÍSCIIr.O certos dofeit•lS Ua 
armarla para choruar a attançr.., das c• moras, um dr pu· 
lado ub•orvou qoo ali• não dHvio dhcr isso, e a resposta 
foi: • Ao meu paiz e hO meu monarcha não ~evo sen5o 
a ver,Jade e eu roão estaria neste Jogar aenti•J pudessA 
dize h. • 1\las o almit·antB Alalcau ni!o ~cn,JrHJa o 
representmnte da Fmnca quo expuzesse 1u1o quanto 
hnia a re•p<it'.l da marinha, porque cll~ era o pri1U6lro 
que dava o exemplo, Se o represeotant~ da nação não 
fosse exacto, ellc n pressa r-se- h •a a contraria· lo, a presen
tando argumentos ou docwne111os cm contrario. Sonho· 
roi, niio t•nho medo da ~iscu,silo, não tirem a<•s ora
dor~s a li bordado de f,ollar; o paiz que lê o ~isr.uroo do 
orador loaquim, lê t:omhem o di-curso do or11dor Jusú, 
compara os argumentos do um e outro, e fdrma o s•u 
juizo, Nilo aoro·1ile o nobre IIIi ui. tro que a niecus.uo 
Jeve o desanimo t\ armada, porque, se os or•ulores que se 
empcnbão no debate t••m l'iiZao. hto servirá para cor
rigir os abusos, e se elles não teem raz:lo, que mal l•óde 
f.zer o discurso do Sr, AI. l"uão1 

O qne r! pena ó que se disouta com estes bancos dd· 
sertos, mas tt'tau prrs11adido de que Dü:~ta C11sa os ora· 
dores dirigr•m·sc principalmente ao publico; p~la mi
nha parle dccl.ro que me dirijo total monto. P•na é que 
não se discut~ com toda a madureza, que não !e trate 
agora deobjoctus rão iwportant~s como sn tratava ontr'ora, 
e d~ploro muito i• to porque tenho saudad~s rl••~scs bons 
tempos ; esses er~o os verdadeiros tempos do g<•v•rno 
representativo, esses erão os tempos rm q~~ o r•prewn· 
tanre da DR\'ilo cumpria o seu dever, esses e rito os tum· 
po! om qne appareciXo nest\ casa discursos os 'llab lu· 
mi11osos sobre todas as m•teri~s que enlrav4o em dis· 
cussão. 

Termino declarando que mo é indiO'orente qne passe 
este artigo ;.dcllo nGo sa colho o menor resultado; com 
m•ia nm ou dons i ndi.vühJOs é que o Sr. winistro ~a de 
co:n~letar o quadro dos officiaes ? 

Estou r.•olvido a votar contra o artigo, prrqu~ :m
port" um• alteraçào, ruj11 utili.lndo 11~0 foi prova•la. 

Nào hav~ndo m•is quem tivess• a P•lwvra, a~(\U a 
discussão encurrudo, por ndo IH&nr casa pora se volar. 

Jl,. tirando·se o Sr, ministru rom as furmalidades do 
osJylo, o Sr. presidente dou para Hd,m do dia due
gutnte scssliO. 

Contiuua~iio da dis,u>siio d:L proposta fi:t•ndo a for('" 
n:1vd, prcccdend•> a vota~ão <lu art, 5° (additivo), cuj<~ 
discnssao fiJou encerrada ; 

E as materias jri designadas. 
.Levantou-se n sossiio ás S heras da tardo, 

lilii". IICIUiiO 

!llr 8 DI! AGOSTO, 

l'l•csídancia do Sr. visconde de Ahaeté. 

SulfliARIO, _: Expediente, - Ord•m da dia. - Fb;aç~o 
da forca nnvul. Dis.:ursos do Sr~ D, Alanoel e mi• 
nistro d•• m .ri•·lu. -Substituição do •ctual ~y<teiLII. 
de pezos e medidas, Disfurs~ do Sr .. Fumira P•nna •. 
A's 11 da ma•·1hã, schando-se presentes 3[ Srs. 

•cnadcrcs, o Sr. presidente ahrio a ses~rro. 
Li•la a acta da anterior, foiapprovada. 

EXr~UIP.N'fE, 

0 Sn }O SECRETARIO leu: , 
um offi ·io do mini. t.rio dos ncgocios da agi ir.n!Jura, 

WIJJUI•Nio o ohr3s pul•licas, acomp>ohando 11m cxcw·· 
piar do ntlas e rclktorio, conr.ornenleo :í,explora~ão do 
Rio S. Francis.co, e offort•do á camara doa Srs. sena
dorcs.-Foi recebi·lo c m•ndou-~o 3rchivar, 

ORDE!I DO DIA. 

Achando-Fe na ante·camara o Sr. ministro da mar i· 
nh•. foi &ort•ada a dcputuç4o que o dev1a rdceber, fi. 
can•io compo>ta dos Srs. Araujo Ribeiro, Dantas e lllw· 
d"s dos Sant9S. 

FIU~ÃO D.l FORÇA NAVAL, 

Prrcedcu-se á votn~ãu do art 5° (ad,Jilivo).das emcn· 
das da camara dLs s,.. doputados á propo•ta do poder 
·~ecutivo, lixando a forca naval, cuj., discussão ficára 
en.~errada ; o foi apprcvado. · 

Sendo introduzido no saliío o Sr. mini.1tro, com a1 for• 
ma !idades dn e~lylo, entro o em discuscl!o "art. 6° (ad.· 
ditivol das emenuad á ref·ri•la proposta. 

O SR. D. MANOEL:- O Sr. ministrD da marinha 
declarou hontem que n~o tinha pedi·lo os additi.vos 
que se arhio juntos á pr·•P<•sta do podor cxe:uttvo, 
qne lhe tinluio si·Jo olf•rer.idol, e S. Ex. cs aceuar~ •. O 
nobre minhtru mo expoz as razuus da conven>encta do 
ar t. 1)0 , hoje e'pero qoe S. Ex. tambem mostre a con
venioucli de alrerar-so a leKislaçiio vigente. Ao• poda
ciuhos vão d•n lo cabo do regu.lamento do l 0 de maio 
ue JS::iS, e o nobre ministro r•ilo duvida nnnulr a que um 
dos trabalbos mais important~s de um dos seus ante
cessores và assim morrendo a golpes lentos, e, a ·diz!r 
a vordad", ssm que se prove •J?O h a utili•iade na nllera~ãu 
do regulamento. O nobre miutslro h a de eono.erd.ar com!go 
~m quo ja lwntdm. se mostrou q•ro era lfl•hlt"re•rlls: 
sim~ a di<posíção do ~rt. 5°, o l10jo tombem 1 u qn>H 
que avan~o ~ rnesma p·oposiç:io, que é muito in•tiiTo· 
ronle a di<pn,h·ão oÍo oJTt, 6". Orn, nJtcr.r a Je~io~1\'iio 
sem moti•o snlUo:ieote, desfolz•r tudo quanto flumo o~ 
o•.<Dnas, ui!u aot1o isto bom. N.I., s i qnn o~oris~ tomou 
o IJLIJre rniuistro ao• ministros caoací'"• qu•' v ui a c•• hanrto 
eom ludo qunnto dle~ fizelilo, a cumrc.r pelo Sr. n~· 
si~enttl do srnado quo t•rnb,•m fui ministro ensaca o f. z 
algumas cousas no n•ariuha qn•, em grr•l, parece não 
agr•tl:ilao muito ao ntbre minhtro da m•"inha: é o quo 
corre. 

lliz o arti~o: (Lendo) • 01 n>pírontes que tivo;•.m 
broixa por motivo ~O roj'rOVnÇ40, O que forem pONIOTlOI' • 
a<cnte SJ•provarlos nos lr~s annos do rurso, podr1üo •<r 
nrt1~ittioos no servira da armado comro gun<'<las-marlnl:l, 
uma vu quo so trnhilo distinguiu•> p•·lo SfU how rrocc • 
dimen to o se svj1 il1m ás conühOos cstabc•ccidas pnrn o5 
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Rlnmno• int~rnos, no citado rrgnlamento do 1• ~o maio 
do J 858. • 

do consqlbo? No ••xorcito, qaa1do o o;tulante· é rtpro
vado, é logo chamado para as fileiras ... 

O rrgulamr•nto, l!iaRo S. Ex, hontem, 6 rig rosa, e 
rig•ro'o do m&b: é nnces>ario mMifi~"·IO. llla!, ~unho· 
rcs, qoo ClLporirncia ha p~ra modificar o r~~nlamt!M, 
plra o ir ahmnd•J aoe bocatlinho,? 

O Sn. MJNrsTnO nA M,IIUIIUA: - Cri não pódo ser o 
mesmo. 

O Sn, D. &lhNOI!:L : -Nem cu digo f'JU8 ti o mesmo, 
O Sn. liiNIS'rao n.t. liARINIIA: - lia muita diverii• 

tfade. 
Senhores, a continuar esta marcha, como en já hontem 

poud<r6i, em que as cou>:u viio, nada t••ra m.tahi•i.la•ifl, 
e uma da! prunr•i<as condições de quolqme.r di>posl~llo 
lrgi>lativa, caso om que ostil hoj~ u rogohmento, d a 
eslabi•l tudo; n inslabilidade, ·•enhores, mz uma com
plet' iooiiT<rença p•l·• legislaç~o qoo se reforma, que se 
~Itera, Enton.lo qu~ necessariamente loto dcve·se fa1.er 
rJUando "tempo, a rxporicnoia, a pr&tica demo11str,rom 
1i aecc'"i•la~o das altcraciles; mas que ~ó por mora 
r:ond~scendencia o n~br" ministro acoit•sse ute pre•onte 
•JIIO lliu~arrrctir5o, rra camara dosSrs. deputa·l~s.qunnrlo 
S. Ex. r.ão o pedio, quando S, Ex. náo iodic~o a 
nocessi•tadtl d~1!a aHo'lraç~o, rruando o nobre ministro 
nil sua prop~sta n§o uiTer•eeu á consid•roção 1!a asuem· 
hh!.1 geral as •lisposicões dc~tes artigos 7, .. Senl•ore~, mo 
rMece que ó_om sy•tetl'a errado aceitar artigos por con· 
tlrec•n•lenci•. • En não os pedi, forllo-me ol!'erecidos, 
&cdtei os por deferel)cia, por conde~ceo.:lencia. • 

Or3, inserir arligos em umi lei tão importmte como 
e~ll, por dd•ronch, por con~cscen•lencb, n~o r! s-.gu· 
rarnontflo um procedimento oigno do lonvor. Isto nii.o é 
systema do logfslar, meus ser.hor1s, flU não r.rlu1ilto 
condes••ondencias n~m deferencias em matei i~ da Jegís
/aç:To. Pão nflmitlo senão a necr~sídadd., ntirí,bde, ntro 
COI•hcço ~ncras regras em mataria do Jo~i1laçao ; são a~ 
necessld•d•s pnbtica~, ú a ntíhdadf qr1o •~i~· esta al
lt•rn(il•l ~ FaC1•Hil; m~s defcrencin•, "ond~SCQftddnclns, 
Mllo qanm dh: • voeis quarcm is<~. p~í' v:í • ? E o 
nubre ministro vem dizer isto ao !e nado, c~m ~ ; ua lr•n· 
qoczl proverbial, purqqo S. Ex. em mat:ria de f,an
qaeza pólo ser otrarccido corno modolo, 

O ?.a. D. M.t NOtL. - Eu bem ,j que ~.a divcraidad•, 
>11·1• ó qae o aspirante que tl rfprondo nfio pMo iCr pro
movido a guarda-marinho, e até pAio rcgolamonlo ;Jd 
maio pnrece·mc quase lho manrla dor b•lxa .... Não,,.. 
nhn bem presento, (Ao co"linuo) F•ça•me faYiir do <hr 
a.:olleeção ds 1858. (/í' aalil{eito.) Pergunto eD: o no• 
bro mil,istro mio foi ouvido qu~ndo se lratun do regu· 
laruento de ma i<' dd 1858 ~ 

O Sn. ldJNisrno DA.IJA)INIIA: -:.N4o, Sfnhor. 
O Sn. D. AfANOJ;;L:- Porque o ministro de eo1ã~ 

não ouviu o Sr. ajudante-genernl1 
O ar ligo do regulam•nto citado que vai ser alterado 

pela disposiç~o do art. 6", 11 esta (Lcntlo): • Terão tam· 
bem barxa cs aspirantes que forem duas ve1.es reprovados 
nas muoríu acr.cssorsas, o uma só nas ma terias das ca· 
dei• a• o p•imeira nula; assim rorno os que forEm duas 
vezes julgado~ por mole•lia inbabilitados J•ora OfX3mt. • 

Aqui está a dl~po•içao a qu~ eu queda retem-me. 
na: uma diif•rrr.ço, e ~que r: o •1crcilo o esludaDte que 
é r•prondo n!o teOJ baixa, s~m ter serVIdO os annus 
da lei, mas r! cham~do para o corpo desoe qoo houve• 
rcirrovação; na m~rioha, do, porque, como n:unarinb~ 
oa estndus s~o iodhptnsaveis, tl olaro que n«o J>ódo 
cominuar na marinha u~~o ASf.irante que não livessa es 
pr11ds~s bobilit~çi!ep,, lll•1s eo queria cl1eanr ao resol• 
tailo do qt:o o r•)AUlam•nto dr. I!Jnio, t•mdo !jjo colla· 
bomrlo provavelm~rtto com o auxilio de vrzinhos, DIU 
dos \'izinhos h:. via do ~sr o nobre mmislro dm mMrirthil 
'l"e então oe.cupava nmlogar muito ~roximo do r•~· 
peclivo ministro, c:< mo ajudant" en~Rtreg,do d(l quattel· 
general. 

E' um arti~;, quo !O comr•nra b~m com o da hontem, 
co~:~ o 5°, pó•l• pa•snr, pólo não passar, ma• e um 
nrtlgo qn~ impr.rt\ alleruc~o na IP.gisloç~o 'Vigemo; é 
um artigo que tr.z mais nma mo•1ifi,·acAn no regul.mento 
exptdidu em l858 pelo Sr. ex-minhlro da mninha 
Jo:é Antonio Saraiva. Como en, apozar de s•r 11ndo 
de .innovador, n«o selm•smo re de lnnovador porl~oso, 
niu go>to de r~rormaa lodos os dias, :t.lteraçúes feilas 
rio 11m anno para ontro, como eo qaero march>r com 
pstu~, cem tx,me, com Cl'iterir>, emquwto o nBt re 
ministro n~o tiver a bnndade d~ denwnstrar com a maior 
evi<lijncl~ • oeceHidatle, ov, pelo mono•, a grande ati li· 
dndo. da dispo!içifo do arl, tl•, e~tun disposto a VJtar 
cromo votei a respeito d J art. :;•, isto é, a ovgor o wcu 
v:·11.•, p•las razõrs que txpenrli hon&om. · 

TendJ sido o Sr. mini~tro de ellt~o· anill•~o pt!03 
homens pralicos, devo auppor, ne nAo er~r. qne S. l!x., 
poJ~a ~nheclmentoa ~~~e IJ~ha ila relauç&11 que ia nm 
escola de marinha, acr.ns~Jhou, deu sen parecrr ao Fr. 
minbtro da marinba ~a ent&o ~or aer rigoroso ar&rpi>lto 
do ensino, e por conseqocncia para consignar no re~ola• 
mento a di>posiçlo do art, 45 que ba pour.o Jl, Ora, 
porguoto eu: se o nobre mini.tro teve pa;to nrste re,u• 
lamo11tn, comu cu snpponbo, porque S, ElL. n5o produ· 
zlu as razõflll qae tinba para demover o minietro "e sn 
tão rigoroso para com ou~piront.os qoe urna vez fos,em 
roprova•los nos muerias rl:cs catl•iras da pl'iweira hUliJ o 
doa• v•z•s nas materias a•,e•ssorios? 

. So o arti(;o p:ts.;Jr, eu drsd~ j:l.1ssercro 11n nobre mi· 
r:utro nrn~ r.oUS\ 1 qu• não h e& •lo ser imp• rceptiy.,l o nn· 
m1!rl) dv9 !l~pit'antos qno pati~ar••m a I;:Qi~fLid:j .. IU3rirLh,l, 
rw.R t1umo~ du 11rt. (j0 ; P')fliUil do c.m.li.:.nrio o quH Sr\ vê 
é I., lo: ''"tlil tlfll estn•lant•• l'•ra a ar.,.nou.ta, t.luto para 
a nr.nrl•m:a ''" utnrhh~ eomo para a acaddmia militar, 
so ti r<p!óv:no, re mostra int:.!p.lci•lad••, ~e r.lostra 'l"" 
nàu t•·m :atonto nnrn b;,bilidaJo, niio volt• J,\, .E croio 
mos:no •lll•l na oscola milil,u, s~ siio l'llprova,los om.u1n 
an::o, ~flo r.h•m~dt•.! plr~ o fX•Jrdto, 
, 0 Sn VRZ:SlúCNTil DO CONSgLUO b3 siguaJ aJUrm~· 

tn't). 

O Sn. D. \I.I~OEL: -Esthonuo, Sr. ministro da m.1 .. 
rinh•, aqucllo ''~~r1o ~c ~abc1:1 cl,1do J!rlo Sr. prc~icknl~ 

~las rlioU por hyp~thcse qce O r. obro IIJÍJJÍ8Ir0 nfio foi 
eom • ITdto eons~llMo, qne 11§0 doo a •na o~iniilo u este 
re•p• lto,:qu" m•>•nu o rfuulamnnto foi feito •em a menor 
ilttorv<nçiio do Sr. ajudaulo •mr.nrrl~ntlo do qnarte·gnoe· 
ral : qnGcs .fi,, os f..ctu~ que n•ste• dons annoa S. Ex. 
póJ,o nr.ontar cn bbonu da ulteroção que o art 6• da 
prnJIO~t~ faz no n:t. 45 do regulamento~ Acnntec~o, por 
cxnwplo, nnstes dons ~nnos, qno aRpirantos, all:ls de 
grandu tal•utu, mus talvPx um pou::o vadios fossfm ropro• 
vados e s~ lhes r:c';>e baixa, havendo t:tlvea r.>p~r•nca do 
quu ollos no anr.o prol imo se nppli::asHem a até ~o tornas· 
soru l>onH tistuclilllt's~ Silo, Heuliorcs, Psto~ os fur.tus que 
'" dcv"o1 Ir> Z•·r para comprovar a nocossidado da ai tora~ 
1ãu d•J um arti~t' •Jo rfgolam•nto, que pa.-oco qoo f~l 
run:lnúo na pr11ti·1a r!M s~ obsorvon dt• ub11sos cornmem· -, ,, 
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dos nos oxamos do aspinnto>, o.> rpws c~ntinuavi!o, O SR. JOAQUIM 10SF.' JGNACIO (minidro4a mãri· 
l'·•r exemplo, uos OiiU los como a1pirantes, n~da n1•ro· nltal :-Sr. presiúento, o arti~o que se disco tu não é mkb 
witavãa o flliío antes um pozo par4 a ar.uad~ o para os do <JUD b reprodocçSu do art.S0da lei n. 1,100 de 1860 ... 
cclr•• publí,us. wm maior latitude. Esto trLiava apenas dos pafzanos e 

Pareou·me quo o nobre ministro ba de ler compre· agor• vai a aotorisaciln •tA ans aspirantes, d~ fórma que 
bendi lo a minha •rguwo111a~ão: cu •1uero alteraçõr,;, pó.!• o arti~o em •'iscus<~o !er cun•i•1ota1n ClllllO ampllil• 
Dllllllic.~u<H o reforma• luu·J•,Ja• 111 r xporí.•ncia e na torio e m•~wo Cltplir.anvo do da M que actuaiiDdola rego. 
pr;.tioa, e •nu O(lpOsto ás rolurmas pr<cipitada~; e o E', poh, do utilld:~d~ a coosorvaçã~ "pliS&gem deotu 
n~hre ministro mu par,ce quo c! r;oooerv.Jur. arlí~u com o qual, I•Ortar.to, pó la a Jn>rinba roc•·b•r maia 

0 Sn. MINISTRO DA IIARINIIA; _~OU, IIW ContingPiltA, aind• que DilO muito Jlraode, para OC• 
O Sa D. MANOE~:- N:io s·i su o nobre o mioialru rorrer ás suas lltcessidades, cons•·qn••nr.ra dos do;hlcr.uos 

que !IJJfrc annualmentu. No corronl•l anno a escola do 
e;tá com purit•uos ou .:um os di;siJ•nt••· qu•·r~ diz·lf, llllrtnba a(l<m~s produzirá cinco alnwnos, no JI"R•o que 
~o ó con;orv.dor wod••a•lu ou extrew•do, O Sr pro;iJtJuto ,10 quadro dll& offi"iocs di uma da, em cunsrquencia do 
d•J con••lho alllrm"u IJU» ó o:on>ot·vaJor rnu·.ltral!o: log,,, morto, rdorma•, demi"~es, etc., dosapJ!Uecôr4o talv•Z 
não esta aum os extrowad•Js ou p•ritJnos. doze offichos, E', pois, fóra d~ éont~stll~ão que a escola 

O Sn. li1Ntsrno D.L l!ARINRA: - Apoiado, uào fornece o numero cm snb.tituiç~o precisa á ho~ 
O Sn D. A!ANOEL:-Ent~·.oS.E:t. nãuóporitano. Ainda marcha do serviço naval, e não é esta a primeira ves 

bem; vem m•is um pa•a o gromio; o nobre ·mini•tru qu•t •IU~ 0 digo e provo. 
ó liberal co•n critario., õ •••n 1Juvt,Ja ,.Jg1una, é impo•· A ~xper~cocla, Sr. pre~idcnto, JDoMra que se .Úão de· 
suei cr~e um homem tão distinctCl como~ 0 n•·brd mi· •oaa re•:•hr rnáos resultados da meoid• propuatn. Eutr~ 
ni•tro Ja rn;uinha, um dos prim•iroa olllchtes·genera"S o 1 <~fil·:iaas, que boja O~urii•• na marioha como os m~is 
d,, nossa armada, um homem deste secuiv, ainda que s habih~•dos e entAndí los em sua prufls.ão, h a •lguns que 
Ex. o cbame sar.ulo só d• ouro, 6 i ln possível, digfl. que não IIVt•rão approvação plena em lo~as as matcriau, 
n~o sej 1 liberal cum c1it•r·o, purque, sanbores. lib,ul outros que repetirã•• alguns dos ao nos escol•res, e ainda 
com cril•rio é h••je to.tu 0 hom•m que tem jfliz·t; 0 outros que fr•que111áriio mais de· duas vozes O·mesmo 
mundo inteiro vai se tornando to lo liberal e a prova B<td· anoo. Es•es offiches, qu~ ~ão pas•árào ·por estudantea 
rw sy•t•ma lih<rai qu• se v~i propagauJo por tud• a. Eu· rnai.! di.;tinctos e n~tarm, emb~rcaráo, ~pela protica e 
rupa; as i•M•s oxa•t11das em 0111 e ou·ro geuero. em um e applicaçiiu tornarãO·BO boos, •x~r.llentl!8, atol homens do 
outro &y>t•n•a vão folizmcnt• ra1eu<lo 0 seu t•mpo; por. auar. ll .. ~eando-siÍ 11a circulllstanr.ia que ao.bo de mon• 
Lanto, é impossível que 0 nobre miuhtro 11ão s• j 1 I• h··· oionar., a comrniss4o de marmha H gu•rra apmenroo estas 
r• I com criH·io, e eu creio t(UH pos•o aJllrroar que 0 Sr. artigos, qu~, comhi'larios. com a disposiç!iu na li·í vig<nte, 
pr6•idaut" do consolho t•mb:m é iibual C(Jm era te rio... pod"_?J dar·D••s alguns offid•r.s p•r• EUpprir as f11ltas qno 
ür., se o nobrd miui.<tro conc"t'•la com a~ idéas dtJJUO• se dao l11gnr aunu1lmente. 
de ração, s.• r:om o s• u rf'Cinh"r.ado crílcrio nã" quer ai Estl ILO lltl•:açiio qo~ se fJI aos e;t,>totos ~.l escola, 
teracões <onâ•l ÍU,rlarial IIli oxp lrl• 11 :ia, o nobre o ÍUÍ<· nilo loit.Jra as SOU dispo;j~õ•s OiSBOr.iaes, e n~m mosmo 
tro h a de coucor•lar ~vrnt~o em que 0 ~ri. ti" u:\u lem ern •• póda dizer qno é um m:iu prssenta que mo quizorão 
ssu ab •DO a pr•tí•.:a, a cxpericnt:i;L biitonto para l•z6r l•~er. na cnmar.~& dos Srd, deputados, porqus rto meu ra· 
com q••a rtÓl vutou•oi por 6110 , alt•ran•IO assim a di;po· latono PO dr••e o qu• nc,bo ~o r•p~t~r. isto~. que a. 
'içi1o •lu,; Sd acna consignada noart. :15 tlu rogul•meuro •cadaml• n5o rorne.:i• o nummo >Uffi•,it•nte dd c·fficia••; 
elo l" do rnaio de l8ii8. "a commís•ih tle m"rinba c guerra •la r.•mnra t1u• Sr~. 

E, senboreri, e~ lo:ubo mais rPpugnancía em votar d•putados ec.t•n<leu·que o m•iu do obviar d• algumn fór· 
po: cst~ art•g•t, porqJe upoici o romi>tori·• J" c1ua Í•Z ma, e ~oru m.i~ prr•t·z~ a ena falta, ~ra a ••"'''d" das 
p•rt•. o Sr. Sar•iv:l, a" Sr. s.r.iva lalllbem po!lt•uue ao I•1Ó•P <J•IO fur4o con•ignado& nos arts. li" 8 ao. Estrls ar· 
ttr•JIDJO dos cun,crv.1•Jores mv•iaradoj tios JiiJeraes com tig·•• silo harmoni•:oo, o unlroment9 com o Om de dar 
criterio. ' Dlbior numero de offi~hes á arma•ia. . 

t<:u declaro qoa t~wbem 300 lib•ral mo~8rado o com O Sa. D. liiAIIOBt.:- Vrromos cm acq•tl>ic~o d~ mui--
criterio; a por i•so f•co pbtlll d• Jigl•loustil •cl,oal que tos ~ffi·iaes. · · 
t•m por fl•o re,t.arar o •ystcma rrprosonta•ivo &le>li· 0 s 
tUI·lo ~ su~ ~tnli~a.poro·z•. Ahl s• eu pud"ssc chamar · 8• li!INISTno nA l!'niNII.I:- Ainla qna EÓ Sd· 
p ra a ltlla o nobro num•tril 118 mnrinh>, , Quilo valiosa adquira um ou cl•.•us annu•!rnento, é ruelhllr qije nada. 
coad)uvacllo roão lho prestaria S. Elt J Q11em ••lm •o 11a" O Sn. D. MANOE~:- N;lo vale a pena. 
c•>DVMHia D•ullus r.onserv•·<t•r••• purit•nus, que &iuda O Sn. lltii.STkO DA MARINJI,l:- Vul• a pPna, pprq113 
P"'"ao qua o t•tu~o ó dos cllroon.tas J 'd oota anno a aca~ewía 11 ao 1105 der aenau dou• ou tr~~ 

São osta• •s considera c~ ·s fJUe mo fJCCorrcm contra o paro o auno pólo !urnecor maior roumaro, visto com~ 
art. u•. o des~o jil promouo 'I"" da nnrdta p·•rt• nfto ó mo.1erado o ngor da lei. E q11antas Vtzes um 1o·bo· 
het•fe !.zer com llU" S. E1 Sil •li•mora toai; Pqui; rcs mom é uma rran~e ncqui.icno? 1 
ponda S Ex 11 qu• lbtJ •prouv•r. eu llilo t~•ruar"í m•is 
a p:llana, ~tti porque pro•umu que S. Ex já e; la abor O re~~l~mento da escola d~ mulnha, a cuja org\nlu~ 
ructdo do nó<, ou pelo menos do mim .. ~ilo prCMdtu multa sa!Jedum; o rc~olamento da Pscola 

d• martnha, em sraude p~rto. leitura de doas homena 
O Sn. lltNf.ITno DA!URINIIA :-N&o, senhor. •lrstlncto<, de açus hootens profl••ionaes da primeira 
O Sn. D. MANOE~ : , • , l'uio 0 nobre ministro n[o ordem, um doi! os até com a•sento n~sta casa. é um mo

sente prazer •m •l•ixar o 1erndo onti• s• t•m demorado num;nt~ do sloria para o lllootro cidJdilo que Jbe deli 
t~ntoa di•s ? Quer~ri• que a di>cus,ilo &o prolon~a'&" exutonna. · 
al~~a. Pula m1nha p~tte, boi d' llOD•jtrir a promessa, Qu~nclo eu AXArcicfa o omprPg~~uchefo do quartel-gc· 
St'J~ qu.J for a re•post~ ~ne S. Et •raolu dar ao dis· nor:li, eg,e i/lustra cidadão,,; verdade, !ez·ntc a honra 
cQr,o quo acabo Jo prvfmr. · de porsu~tar ~'"I ura a miaha opinião a respeito do 
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·~ystcml que devia sc>uir na educação dos nossos J•l· 
\'cns ; rn:" ou j:l ti v c aluccaslã~ do dizer no senado qno 
seguia do algum• fúrma as idéa.1 do general Dub•>urg 
tJUIII!IO :i instrU•!clto dos moço;, seguindo lnm!J, m em 
parto as i atias que vigor;io n> marinba ir•gleza. ll:u qui· 
z,ra que pu•l•ssornos levar a otr.i1o o sy•tnma com que 
os ln~lozos cJocüo o6 •ms naval codets, mas nào tomu> 
l'ara i.<So eu,bi~rcacõ•s proprias, como jó di<s" hontrm; 
11iio é po>•ivtl dar essa c.tucacão oro uma sú esc01la ; é 
preciso di-la em mais d• um navio, devendo esses na
vros ter r.urtas proporclles para tal fim. E' pr•ci.;o Linda 
Mab~r com ccrlus proconccilus til h o~ dd nos~a edur.oçllo, 
O autor do re~ulamunto, vendo, pois, quo ou não era 
parti1ado da idóa de eo>~oar-se aos alumn< s wu•t• ma
thumatica, naturalmunte, e com tod~ a raz~o procurou 
quem reduzisse a regulamento as idéas qu" •11" linha, g 
é por Isso que eu disse ha pouco ao lllu>tre senn•lor, que 
Irão linha lido pHio na r.dacciío dosso ro•gul;,mrntJ. Creio 
tjuo não teubo mais nada a respontlrr ... 

EM 0 DE AGOSTO, 

Pmidencia do Sr. t1iscondc de Ataelé. 

Su1rumo.- Ordem do dia.- Snb•tiruic•io d.J actual 
11y~t,ma. O c pe~or' u mndit.la!C. - Prop••sta sohre CRSí~ .. 
montas mixtos. Diswr.os dos Srs. D•utas, Carn•iro 
d" Campo•, marqucz d• Olin•l", ministro do impurio, 
D, hlanolll, Cansan•llo do Sinimloú e Vasconcollos. 

Á• 11 horas da manhã, •oh•n lo-se pr<'sentcs 31 Srs, 
senaolores, o Sr. preshloul~ auriu a Sn>S~O. 

Lida a acta da antori"r, foi approvada. 

N:io huuve expedi"ute. 

ORD~M DO Dlo\ 

SUBSTITUIÇÃO DO ACTUAL SY51'Ell4 DE PES~S E llEDIDAS, 

Prore t.u-se á votaçfio do pr• jecto sub>tiluindo o 
a·.to ·I >ystema da pesos e wedi·lns pelo 'Ysletna Wlotri;o 
francez, com as omcn<las t•Jlnreciolas. 

O SR. D. MANOEL: -Cumpro a minln prornesla ; 
não hllo mais. 

O Sn. AIJNISTIIO Jl.\ AIARINUA :- Quanto ao mais, 
niio está 1m rcla~:io com a di>cussão do artigo, e JIOr i!soJ 
dci10 de reSjlOilder. ' 

Foi approv:.dn, fi,·ando a omeooh Pprosontada em 3• 
discu~siio dependente da utdma discussão. 

O Su. D. AlANOEL:- São inoi•l<nl~s; n5t• preciso, 
Item P'Ço a V, Ex. que rcspurula, 

C,\SUEN'I'OS !lll'rCs. 

l•'oi l~nccrrada a discu!>ii?, e s•·g~iu se a tio art. 3" 
tl~ proposição, quo paisa a ser 7• na t'óru1a das emen· 
da•. coj~ discus,ão lanobem foi encerrada. 

Seguiu se a 3" discu<Siill da proposh do poder • xe
<·utivo e emonda sub·lilutioa •h c~mara do~ Srs. depu
lado• sobre casameo~o>s de pessoas q11d professaram 
religião dtvorsa diiTcr<nte da do est•do, Jletimndo-se o Sr. minbtro com as nwsma. furmali

dn·l~s do O>lylo, o s•nto subnwttid?s à v~t•1::io separa
tlamenl" os di1o.1 &rLigo', furão approvados. 

O SR. D;INTA~:- Sr. pr.•siJentc, t"nhn do fwr 
algumas observações preliminares anl•:s de entr. r na 
questão. Prim•ir,•uwnla direi que n[o contesto que nos 
ca•amerolos haja sacramento .... 

Jul~a·Ja suJiieionta1neute disJotitlL a propo;tl com as 
ewundJ<, passou para a S".dÍSI!U>bão, 

SUilSTITUICÃO DO ACTU.\L SYS'I'ElU DE)EZ03 OE l!EDID.I~ 

Se1:uiu-so a 3" Ji~,!U~~iio, que tiJ:ira adiad• na ses.'ã, 
do ti tlo wrrcntol, do ploj;cfo suh.tiluin·lo o aclu~l sys· 
toma de.pezos e medidas pelo ~ystema metrico francez. 

O Sll. FEIIRil:IH! PFNN A pronnnciou ncsla dis
cu~sã• um drscurso que irá no appendiee a este vo
lume. 

Vdu á mesa e foi apoiado entrando co~junetamento 
em diicussão. o seguinte 

. UTIGO AOIII'fiVO, 

• O gov1•rno, nos regulatocntos qu~ expedir para a 
r~ccuc~o desta lei, poderá impor ao• iufractoros a pena ~e 
prisão atil um rutz, e multa até lOon.-vusconccll~s.
Pel'rtil'a Per111a. • 

Não havendo mais qoom tivesse a palavra ficou a dis
cussão eurerrada, por não haver casa par~ s• votar. 

O Sr. pro!idonte dto para ord6m do dia dn seguinte 
l!i~IHãO: 

Volaçilo do projecto, CUJa discuss~o ficou e~crrrada; 
:l" diSCU88iiO ria proposli do poder fX~CUtivo COIJI a 

ewt·u.ta substilutivn da cnmuru dos Srs. deputados, sobre 
cusawllnlos míxtos; 

l" disru<>ão do parocer da commissão do constitui
~:iu, conctdoud~ llcunçil ao Sr. senador bar/lo do C~le· 
~i~o. ·• 

Lo•vantuu so a s:ssJo ás 2. horas o dez nti,ut~s da 
torJo, 

O Sn. AI,IRQIIEZ DE 01.rNOA : -1\'ã.l ha qoom conteste. 
O Sn. l>oiNTo\5 :-Conto tã•J os harrgo.q, 01as eu, como 

c;,Lholir:o, 1 fio r.ont~.st() i c, ftHtL ~st\ cnrlfh,ão, taeio quo 
cHou livrd do conde do Lipp~ ccch•>ia>I!C0, o Contitio 
Tritleutino. 

O Sn. vtsco~I•E III' ALuuouEnouE: - J,sa é uma 
bcrc•io. 

O Sn. DA~TA1:- Porque é que nã•> pr.s•o chamar 
c?nJo de Ltppo er.cl•siasl!co o Cunmlio Tri,1<mino? 
niu~ucm pó.Ja r.rrlar borezias a •e11 arbitrro. O conde de 
Lippe tliz , • Murt~ I mort" ! m"riA rontra o corpo! • 
e o Concilio Tridentin o dh: • Au~themo I an~lhoma I 
anathom:. contra o alma I • 

O Sn. D. A!.INOEI.: - E c-nru o corpo tamb ·m. 
O Sn. DANT•s: -Sr p1csidento, o oatholico vô-se 

entre dous fog•><, eutre a cruz a a oaldeuinha, entro o 
V!suvi" c Suifataro. SA e li~ •Jner usar do ~eas s~ntidos, 
J,s facu!,J:Ltlcs que O•ns lhe dou, diz•m-lho: • Vós sois 
um materi•lista, porque querei., deci<lir ludo pelos vos
soo sentid •s: • se e fie quer usar dn soa razão, u n'co 
guia qu• Doos d<u •l hnmanidll<ltt,dtzem lho: • Vós sois 
um raclunalbll • Mas cu, cathohco, christãn, como rue 
hoi de ~uiar se esses dons guias sfio fal.ivds? Pflos 
livros Sajlrados, dizem os padrl!s. E qu;cs fil·1 os livros 
Eaij!lt•l~s? Silo as cst·ripturas; mn•, abrindo as esr.riptu· 
1as, 1'1'j·l o que o isso Do.vid: - Nolitt! fi.el'i srcut cquus 
I• nrulus quibus r.on cst iutcll.r.lui - niío vos f,ç,is 
semellnnlo aos butros c aos e:. vali os que n:io teHm razno. 
lias os ~a·ired d•z•·m: • Voss1 ra~uo ó fr~e..,, dovois 
vos gui:.r ro1t1 nmsa: sowos nós <JI!3 vc•s h.wmos ex· 

, Jlfi:tlr os Jivrvs ~a0 ratl•ll. ' 

I 
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So leio o ovnng lho vejo que Jesus-Christo disse : 
, Queres-me conhecer~ l~ie as escriptnr.s.; portanto, 

tl da leitura d •• cscrípturas da sua uut~ridado qud nGs 
ha de vir a (ó; m•s dizem os padres : , N.!o, a~ escrt
pturas explio'a·Jas por nó• nãu vos scrviráu nem as 
provas de S. Tlwrn,\ e nem " vossa con>ctellci• ião re
cornmfllt<Jiiúa per S. hui o, • Mas coUJo s;to a• eso1rip10ras 
expli,aJas pelos padres? E sorui ou ob•igaao a eotar 
por tu io qu .. ntu us l'adre.l onsinãu? Não dtgu- igreja, 
noto V. Ex. que eu f.co muita dill'•r•nc,, eutre a igr·ja 
e os pad,es; mas serei oluig .• do a eotar por tuolo quanto 
os padres dize•u? Então, souhor•s, st•roi obrig~do a N
voltar·ma contra os meu• proilrios sentidos, contra a 
minlla r .. zJ~, contra o cholo 1h nacão, o contra a sor.ic
dQ•lo ; serei obdg•do a carro~ar Jenha nos bombros, 
accen~er fo~guoiras, e a m•t:.r to tos os que nilo p•ns~u 
como eu, •• e> ti v· r mos pelo que os p81lrds dh>cr•m; 
n4o podor•wos seguir oquellu waxima de tol•rnncta que 
é a prnpri., carida~o qu•l Jesus Chri>to ensinou? O quarto 
concilio de Latrão diz • quo os pap1s podem prowover 
revoltas co•ttra os reis que não exterminarem os hereges 
a ftrro • fogo; quo os reis lfUB niío obdecerem nos pa. 
pas sejiio rtlcolhi•1os a um convent•J e postos a pilo e 
agua; que os tahelli,cs nu o posfilo faz o r es111ipturas aos 
hereges; Gr~gut•io VII dizia que todú o h'·rotioo rei ou 
iwp<t'ad~t· dovia ser perseguido a ferro e f"g''• e era essH 
proprio papa que dn.h cm umQ lJUIIa que o sacordocio 
viuha de ll"us·e o po•l"r dos reis vinb• do domnniu; e 
serei obrig,do a ••guir todas essas maximas, essa dou
trina uhuiiUDavel q~• contr>ri• o tlir•lt·• dtvino, e ant• 
t[ailla o dirdt<~ do.< P••Voo? Não, henhnro·s 011t•n•Jo que, 

carregado lenha em seus hoo.bros para essas fogueiras ... 
não ut~•· poh, que os pa·tre~ de Roma nJ!o ttVer~o 
port~ m•to ... 

0 Sn. I'ISCONDE DE SAPUCAIIY :-Nilo. foi SÓ pOr isso, 
O Sn. D AIANOEL :-De cc•to que n«o foi. 
O Sn DANTAS:- ... vt.rd que S. Domingos fui ca-

nonisado, porq•te durante sete au11os se d•dicou a ex• 
teru•inar O• lter.ucos. Não •o diga que isto fui abuso 
do rd~uns padr• s, nliu; foi sanccionado polua livros da 
lgr•jl, Eu, Sr. preoi·tente, uão o• too dizendo nenhuma 
heresi.,, se não quer~m que o;sas correas saião á luz 
do dia, se t•iio qnorotn quo '" ~ig" que é necessario estar. 
ruos do sobre-aviso ácun:u flu qu~ vem do Roma o, ent4o 
roan~om quéimar ess<·s livros, ossas bullas que de•na
turali>át4o o christlanismo, e que flOR borrori.llo rm 
uw serulo de civilisncão, •m um se,·u'o onde os unlcos 
t&erellcos são os dtsoiJcnte•, o da intelliKenria e da 
razão furmára unico poder legitimo S<•bre a terra, 

DoEsoet dizia qu~ a h•rdsia tutha-so suentado mui
t~s vezes na Cldeira do S. PeJro, mas não tinha per
manecido no lia; e quom sabe ae, quando se fiU•rmi
nárão essas bdrb•riua•le~. a heresia JJiio estava assen
tad• r.a caddu de S. P~dro ~ 

Sr. prcoldente, como lua diz~ndo, houve um b'omem 
qua disso: • Não sei como sd pótle ser catholico e ser 
lJ~m rei •; o mesmo tU dir•i tambem: • Não sei como 
"" pó.le ser bom representante da nacão, como se póle 
•lefooder os direit"s da naçAo sem !ovar de arrojo essas 
usurpa~iles da igreja de Rom~ • 

O Sn. D • .MANOEL: - Igreja .catholi~a romans. 
fj uan~o os padres dctcrutinllo is lo, doixa de haver o vor
Ua•1Ciro catlt.,Jir.ts•no, é a fJOiit•ea allliJiclosa do• padres 
tjU8 para tudo douliuur.;w .r .. stiio-se do chmtianis•no 
tjllO ~ó quer a paz do mun-Jo. 

O Sn, DANTAI: - Faco diJl'dr"nca entre a igreja de 
Roma e igrtja romana, de que sou aocio, e como ld 
tenho vut., na wateria o hão de mo dar a palavra, 

Sr. presidotnt,,. dizia um ~ronde homem dn soculo 
JlliS>&do, quarJ•Io cll<> via oss1s fugacira<, onrle orão Jan· 
ç~d.<s essas viotimas que p•rer:Oriio c:autando hymnos a 
Jleos; qo~ndo vi" e•se S. llartholom•u, que fez corr"t' 
j•orrus de sangue no seculo du fanatt•u•"í •]Uun~o via 
cri.wças cvm a língua cortada por não t•.\r~m tJr.ld•' fJ 

dtHfoéo a dito algumas ~raps a umt prncis,ão ne barba· 
diuho>; 'fOln•1o vir •. omtlm, toda<"'"'" feroci·Ja•les con
drmnau ... pdu christiarmmo e que ltJVultáo os s••uti
montos da hu10anidade; rlbia, pois, es•a "ran•t• homem: 
• eu não >ei como um r"i ~ó,Jo s~r h· m rei "ser catho· 
líco ao mesmo tempo; nà" sei como ~órle oppõr-se • 
todas ossaij barbari~ades contra ••us subduos e agrartar 
ao m;smo tempo aos padres de Roma. 

O Sn. D. MAo;OEL :-Ma~ ó premo confessar que dizia 
UDI granolis.uuu dt~sprophHÍIO, 

O Sn. D • .MANOEL:- EnUo, bem, 
O S11. DANTAS :-Purque foi, senhor-s, qae a metade 

da igrej., uuivor~al S•JI"rou-so? Qual a c• usa do••a ca
l•u·i•JII•Ie Y N4o f,,i por c•u•a dessas persiguiç~ds? dessa 
atnuicã<t, ddSSaS SilllOIIias, dOS80 orgulho.,, 

O Sn. D. M.\~OEL :- Soparou-so por causa do iii tO• 
rosso uuicallie!lte; náo foi l'or cau1a de peniguiçilcs ; 
é o que diz a historia, 

O Sn. 0,\NT.I~ :- N~o est•ja a diz-.r esus cousas, po
de-s• ddender a igreja e cund• mnor os abusos ... vamos 
á questão, 

O So. D, ~iAxOEt. :-Foi r,nthcro por seus interesses 
u:&ir.au;ente. 

O Sn. ~nE~Ior.N1't~ :-Peco aueoçiio, 

O Sn. D. MANUEL: -IlHes a portes ~ preciso dar. 
o. Sn. DAN~•s: -Er!t:io V Ex. h a de confessar que 

aqutllu qu• a tgroJa eu>tnuu :lc~ro:a da• f"gneiras o pene
ga•çOes n:io era uw gran.Je uusprupo.,tu. 

O Sn. D. AI ASO EL: -A igreja nfio ensi11ava i•so. 
O Sn. DANT.IS: -A igreja não ensinava li A igroj• ca

tbohaa universal reprovava is>o: muito• p41lrt<s&ta tgreja 
como S. Athan~sio, grurítiio cor11m os••s J•ersegui1aes, 
mos o que enslu~v4o os {'npas e os padros do Ruwa ora 
o contrario. 

O Sn. IlANT.u:-V. Ex. ·ncha qua não estoo de(~n· 
dowfo us dlr.h1s ti• socie·I•~A civil contra osurpaçlies 
•la.tgrrja de Ruma, contra a• quoes a noa~a constitui~•h 
Jul~uu m•cc .. •rio a<laUtel•r-so? A nos;a proprta cousti
tuicuo ruo:uu htteo quu pt. dum ltaver abu•"s da Santa. Só 
•Juando d•termiuuu que 11fio o'sse let ccdrsiasllc• som 
o plaGtt do mouarclta : ó o jus CatJondi, que os e•tados 
Caiholicos n•1opt~r~u pau obstar as usurpaccr•s ou ata· 
ques da Santa Stl feitus á soberania tcmpot•al. 

O Sn, D. MANOEL:- E' outra cou•a. 

o Sn. DANTAS :- s~ o nobro son:.dar lôr o IJre
viarin rom•n<> e o missal v..r:l qun ollos f,znm rOro 
com oss&s pers••guicilos, qn• charn~tv:To zelo pela fó r.n• 
tholica; ycrá qun S. Fernando f11i cnnonisndo por M 

0 Sn. PREBIDBNTE: - Estou persuadido de 1Ue O 
nobre 1cnador nAo ha de Jlrolerir proposlcllo alguma que 
seja contraria ao jurnmeuto qu~ todos nói pre•tamos do 
•h fenrlor a r•ligido c•tholioa, QpüStulica, romana; tl o 
qt;e devo ro~ornmondar, • 

O Sn. D.t:->·r~q: - 7. F.x. 'I'le ri r.m puri~u d:J rPgi· 
JS 
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monto, per mina que e~ seja tamb~m purist~ da con,ti
tailão; nós somo• obngados a manter n rchHt1o ca.tho: 
líca nposlolie:a romana; lHe das palavras: • E~ J~ret 
mnnt•r a reli~lão e defendor a con•tiluiçilo. • 

gencias da cOrte de Roma; eil nqui o rcmmo do tndo 
quJnto tonho dito. 

O Sn. D. 1\IANDEL: - Nio ó tll resU'IeO. 
O Ss. DANTAs:-Eu, Sr. presidente, não n•go qu~ no 

casamenco haja uuJ sa•:r~t~U~"~Ilto, c nfio (di,~O corudstir o 
sauriiJHHitO na lmw.:ã.o; 1anto a":um qu11 v~ tJ'te "':u;~4o 
••n ••gun•l•• nupci•• uiio t•m a• boncão•, a.oim como 
uiio t•m outros cosamblllo• q••a podmia apontar. 

A WPsma constitui~iío prorcs;a • tolornnr:ia á líher· 
dado de culto, ma~ 11ú~ do~graçadameuto uão temo.< 
ai nela loi aiGUUI& a roo peito ola JiboNad• dos cultos, a 
rrspeito el• t .. lorancia religiooa. 

O Sn. D. MANOBL:- Nom ó preciijo, 
O Sn. DANTAS: - Qulnto ao artigo da con•tituiç~u 

que diz que olnguem sera persegui·lo por mo tiro• do r•· 
líaiAo, felizmente já t•mos uma diopo•ic~o no codlgo 
crimioal, e ó que a sociedade só conai<tora crime o n• g<r 
duu cousas: a rxiatencia de Deus o a lmmortalidldo d• 
alma; em nada 1mois a Joi civil se enten·J~. 

O Sn D. MANOlL:- P•rdlle-me; não consiste so· 
mente nisso, ha muitas fvrrnaiíclados, 

O Sn. DANTAS: -As furmalida·les não faz~m ponto ela 
ré o n.om poaJàu fazer, e hDlO é oH>ÍUl que o Concilio 
Tri•teotino só impu• o ~naLbema &os que negilo o sacra· 
monto du matrowonio ; o matrimonio, poi~, fórma um 
e:oncr·oto C••ntr:.tu, saeram"uto o founali~ade ; contrato 
a form.Jidado são do dlrrlto roatllr•l e civil; h a~ciedad~ 
a unic• re"uladoro n gar•ntidora dus d'iroito.• do homem, 
u saeramdoto é ne~ooio do c~nseieMia biJtre Deus c o 
homem, n;to misturemos as coasas divrnas corn as 
huo1• ua•. O sacra mo , t·J consi•t~ na int;uçllo d• s• unirem, 
d~ se amrorem e ele so •Judarom ewquanLo viverem, 
con<ínto nessa uuilio som espiriLode furu1cação, e d~ um 
guzo pr<s<nKeir», nessa in tou~áó d• urna alranç.l p•!rpetua 
e iadissoluvel; como J,,sus-Cnristo ca.ou cúru a su;l 
>gr•j•, tilles r•cebem a ~raça invisivd, o é isto o que se 
chama casar cuut Jesus-Chri,Jo e n:& igrej•, o o que 
regulava ant•s do Conciliu T, i~entino. 

Ull Sa. SBNAoon.-Mcamo cuutrabtu ha qacm r•llu. 
O Sn. DANTAS:- Não digo que r.iio lnj~ o que dmxe 

de haver Str.os~ no JUnnuu, e •empro os lrouVt•j mhs 
nossu leis criwin•c• não impuem p~na benão nesses 
dou; C·•S"'• porque a cxi>tcncia eJd Deus e a imucortali· 
dade da alma são os dous apoios da moral cbri6til ; ~óJe 
cada um dizer o •tu• quizer, mas esleH dous pontos •Ao 
EDgr~dos, a moral cbristá o! a pute da religião quo 1nai• 
aproveita á socleda~P, ó a que ••s antigos cbristãoo mais 
culliv"vao, sua lh,ohliia muito stn•pl•s ch•g~va ao cn· 
nbecimento de todos, depois q•• Con•tantlno deu vil!. 
leg~l ao cbrisuanismo, comrçárh •• qu•~tõ~s do de•11ma 
e um :o tbeolo~ia esvecul•tii'J que 1e111 ensanguentadu o 
mundo entrárão a brigar e a condcmnarem·•• uns ao• 
outro•, com o que oous:i.e :ia grande~ p'ltcrriJa•iles; por· 
tanto, o dogma ó 11arte secundaria do chri>tl'llisnrn. a 
PIOrai ó que t! a parto prindpal. J•sao·Cbri>lel eti••• qu• 
havendo co:ido entro os actos do pio·lade ~ cs de c:ari· 
dade, em pnmciro logar dariamo» prer-rancia ao• <I< 
cariddda. 

O Sn. D. MA~OEL:- Fst;l om erro; n:i•l R~ rcl·l~ 
re~arar a moral d11 de1gma; rrã~ tem mor,J quttm nega 
o.~ dr•gmas. 

O Sn, llANT.IS:- A sociedade o que qu<r, •enbor•s, 
ó que os homens t•nhão uma con•irçãu, urn;& r•lig·ii .. 
quu ~irva de base á ~ua mOJ'al ; religião •cru mr>ral uão 
serve de nad;c, é inutil, e a mur·•l sem roei~iáo j•ód• 
existir, m•s 0111 wu•to peris••, porqu• oR•• wor•l vi··• 
sont autori~1add e s•·m !"auccã•J, por1sso H 1(11~ 3 ~oCit'.d~d·.l 
11:10 d•vo impOr um;, r•li~iàcc, porque •SSL rd•giii.el im
peosta uão a pata a mur . .t; pó to hanr um homem d• bo• 
I!Jural que mio acredite n.o fXÍOlouda de D•u<, qUI pãú 

trrrha weomu uma r•ligi:to, m•s oua Dcorul est:í em 
perigo, 

O Sn. D, M.\Sor:r.:- Sdm ncreditar na cxistor1cia de 
D•u• nii.•> ,.ó lu b•ver Jnotal. S 111 religião catllulica, 
ÜtQ Ó outra COUNU, 

O Sn D. AIANOEL;- Não é isso Hh 
O Sn. lh•TAS :- .... isto ó o que so rham~ cns:•r 

ce;m JHSUS·Chrislo e na i~r-lc. Mo•trar•i a V. Et. qae 
em lompa algum, nem na ép•.r.• elos patriarchaN, "'DI 
na épuoa da r.i escript•, nem M éP""" ela ld nova; 
0011 :a os ca. .. ameuLOíol P'lrt•ID· tirã.a aos p;ulrt-!S; ( ... rii.'í To• 
gubdos, ou pelu d reito natur .. l on jJd" dtroito ri vil. 

O Sn D.INTAS: -0 apostcolo S. Paulo conro•sa qna 
póau haver IJ.,a mural em uen g•ntio sow conhcciwento 
de U•UB, IStO é, IOID ser circumcid•dO, 

O Sa D. MA:oiOIL: - Soru conhecimento do Deus é 
outra cousa. 

O S11 PnESIDENrE:- Pt'QJ ao nobro senador quo 
procure aisc:utrr o projec.o. 

O Sn. DANTAS:- ~ahiroi desta quM1o. 
O Sn. D. 1\hNOEL : -E' melhor. 

. O Sn DANT.Is:- O que qurro di:er, Sr. pro.idente, 
0 ~Ué a nos~ a fraquoza ó que tow aogUIODiu•lu as 1Xi· 

Na primdra ~po1:a, na dtlS P·•tri;,r,~h~~~, todos r•ó; ~., .. 
h;. mos ern qutt cunsi~Lia o tlM&:amcCJt, ~ ptt:lia. se uma 
lllh•. o p•i dava•:<, •·riico conviuaeJos os par•;nt•:s, fa~i:& h e 
um festim (•ra a pubh<lidadeJ, eJrp01s d .. l·vanti&Na una 
alt•r de ter.- fuzi:io o s1'U S3'lrttl"io r;r•r" que aquella 
iilliança não f·•S<H est,.ril, porqu" a este•rilid•J• ~ra coo· 
RÍI)r.l'a•ia CCilDO I) tOa iuf~li~~ido~rtt' ü clrp:tiS t'Otno Um t 1pi1TO• 
briu; mas bav1à•.•. na. V1: r•fad.tt, Ct!l t•IH in' P··•fim,fltlrf\ ÍfHlU• 
tidos pelos ~culim•·nttJ~ t1a rMtur.,za o Sdti' }Mi t:s1:rivt~~o; 
&M>im. depois de A•lnojã o irruno não e:asava com a irmã, 
u udult •. rio C•JOÜ•Ier.va·oe urn •elo puuidu pu r [l•us A 
eserivtur4 no< diz quo quanelel Abr.bão foi ao E~ypto, 
como a mulh•r "ra muito touit•, e r~caian•IO quo o ma• 
tas•Pm para lh'a tum3rem, dirigia lho osras palavras: 
• Dize que é; minh:& irmã •; c us.,i'.nRUCJ•d•u. Infot· 
ma dos d• qui •ra irmã d" A hraMu, foi •li" lirod:~ " lei· 
v•rta ao Pharuó; "'ub., de•purs Pbar.•ó; qu.,•il• ara c•saeld, 
tnan :ou-a fl(ltrf·~ar, reprl"hHnd ... n•lu a Abra hão J.lllr St'l' 
causa das suns •lllicçõo< Assieo, pcois ~ra a pr .. pria llnlll• 
r.za que cund•unmva a allian~a entre irroãns e o aelult•• i~. 

V•iu a so~uuda época, veru a loi e;croplu Doui d,n 
a• taboaR da loi 11 Me·y·és, or•te•rrccu dope.i~ !iue•llo, .:reas~o 
o sao•rdr,cíu; ~eão so encontra orn" ~ó palavra de qao o 
ca•amrnto pct·tenl'csse aos lo•ilrls, Estabel•ceu se a pro• 
hibiçiio d~s c•sarnoutos orn certu• gr<io• d• parento;co, 
ora Moy;>s, como j,gtsl•dor do<jndcus,como cbefu civil, 
o unico que f•ll11va com DduR e· que dirigi--se ao povo, 
ao pontifico e aos leoÍt•S que lhe eriio sobordinad~s. 
llea• •ó f ,Jiou doa• v•zes a 1111lo pnr• elizor-lhe quo >Ó 
cuidasse dosne•g••cios rJo culto. 1\Hsior. sonhures, >e re•gu· 
lariio as cous.s, quer enLJ c os h• br<u~ quer cu tro o• j ulluus 
aló a vin·1a du Juous·Cllristo; uwa cousa,porúw,notava· 
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~e:·~ qoe nwes casamentos pror.arava·se dar uma pnldi· 
cirlado; como 0 logor m•ls publico, uns procorov4o "' 
purt..s da ci·lnrlA p-ra rolobrar o~ s•us contratos na prA· 
se" c• d·• po•o que •lntrav• "s'hta outros procarnvão • 
,ynagoga, oolru• fa~ião os 1cus festins. 

O Sn. D MANO~r.: - Polr cu BP.r amigo do nobrJ 
<coador é quo lamento qu• cst•j" dizen1o ea!as rousas. 

O Sn. DA,, TAS: -Pois lam~ntrt; por cau1a des1as 
jorem)•ad•• á qao os abusos toem irto por dtant~ e pre· 
~··'c a rn>i•tcncia ao pudrr civol por tocla a parto. 

V. Ex. sab~ qa• durante quani doas s•culos e mel 1 

•ntes ~· Constantino a reli:•~o chri.t.l cnn•i>ti• na pra· 
tir:a da earidadu, o rbriotiani•rno ora um• religtl•• to~a 
prntka, os opostolo• o •••us •ucoesooros, na~ suas epis· 
tol•s recommcMavao a cori•larle, a tolur•no:in, a mantir~ 
vorque os •:hrht~oa •O haviiio de portar oow os judeus o 
"om o•guntios, fall•>ilucontra a lorntcação, orl'iforcioe o 

Vuin a lei nova •••• 
O Sn. D. llhNot:L: -Não fvi a lei nova que insti · 

tuia o caHaw•nto, Sr Fenador 7 
O Sn. IIANTAM:- V•JU ~prosenlnr di!Teronlcs argu

M•>ntus, para mostrar que i.·so nttna• foi negocio dos 
pa~res. 

O Sa. !1. MAIIOllL: - E<t.l bom. 
O Sn. D• Nr,u: - Veiu a lei non : 1csus-Chri•to 

141100 da fornir,.ç3•>, fatloo du a lullerh, f.tlluu dn diYor• 
cio, mas llr.lla náo ao eneonlra uma tó paravr~ qae. digo 
q~11 os casamolltos deviüo Stlt r.tws pelo< padres e fr>1ae 
nrga~to da 1gruj11. Josu•·Christo nfto altcrr.oll a ea1e re•· 
pelt•J :1 lei antlg• em cousa al~uma. mesmo no que por• 
tenda an p·>dor r.lvil,ns qur.•tiles do ca•am•nto, Qnanrlo 
fot duma•Jo par• jnl~·r a ndoltcro, disse: • N4o me 
pfrtenc•• l;to, niagurm mo r.onsthuin j11iz nes1e ne· 
godo, , 

a•lull• rio, mas nio so encontra em nenhuma das ept.tr.l:\! 
utna •ó pdavra d~termiun.to quo o cuaamento fosse um~ 
>Uribo1çáo doa padres 011 daq~t•ll•• que pre.idl1io as as. 
sewb!éas dos chriatlos: • ohedccd ao podor CIVil •, era 
o quu pregav;Josompro os apr.stolos. 

Passemos A ópoea de C:on~l~ntino, 011 á époc1 da vi·Ia 
leg1ol do cbristi•nismo. 

Constantino, Vdndo que seus nbdltos c•hYão divi
didos cm pagãos e chri•láo~, que tr4o em aranold nu
m•ro, e quer•ndo ru;tabclocer a paz nolmperio d J Orient•, 
ri• terminou por um edtw q••• os christilos podessom ce• 
l•brar em publico os seus cultos. Uns oizem que Cons• 
lantino ab .. çou a religl4o cbrls16, e outNs diz•m qu~ a 
tolerou U•riJamente; os que dizom que tolerou fondllo·s~ 
nessas iosor!pçOe• antigas, l>rineipalmente me•Jalbas e 
moedas, que se toem achado, em que de um l•do estão as 
armas do ebriatianismo, do ou Iro lado as armas no pa
ganismo, rironmdad .. com esta inscripçiio: -Canil ali· 
''"'" p.,ntif•;~; maa;imtu·; mas n~o ~ntrar6i ne•ta que•· 
dio, Ellu defendia os seu~ aobdilos; quando os pag~ts 
não ~ers·gaido.! la sempre :1 mão ao§ cbriotaos, assun 
Jowo i• a mil o ao• pagiius quando leotaváo contr. a vid• 
dos cbri.tãos, 

Je~os·Chmtn cumprill a sna mi~t.•ão e fui ao réu; 
flcllrãu rra •pn<tclos, m"" nllo ba bma !Ó p•lavra do 
evauKclhu, Sr ple>idorrtH, que diga qa~ o easameuto 
pert'n"e BOA pad• c<, e nem quo os ai>Ostol~~ estab•leces
s~m formalidade~. Os apo•SI··Io• dizillo: • C•sni ·vos em 
J•sus·Ghrhto e nalgrtj• •; o casamento ó um grande !&• 
cranrrnto; m•s todo o rnun.lo &abe o que •igoiftca a pai•· 
vra -i~nja-no Jtm 1 o dos apostolu&; nllo h• via tntil.n 
igr"j' materhl, hevi1i•J ronniiocs dos fieig, o tra ao qoe 
chamav:in igr~ja ; pn7t:wto as JJZ:.Iavras - CllSai•VO.'J tiro 
Jcsus-Christo e "" tgrcj•-qnmi:~ dizer-easai·vos assim 
couw :~~u~ casou~se com n sa ... igrflja p~rpetuamMJtt-. 

O Sn. D ~IANor.L:- A eunclu•iiu ó que ltiio bavia 
~nUo as furwaliJarte~ quo ll•·i·> b~. 

O Sn. DANTA> · -Alnd~ não r.ra ponto dolti obriga. 
toriu, Sr. (lf•sillent•: eu uma crença ~Pfal da igrcj• qu• 
havia saeraonmno, po111Dd o ~pr·stolo di•Fe: • li' 11m 
gr.n•l• saeram.o•t•>. , Ain•la ht.je wtsmo 1•ã•• ha um 
ussentímont> gorai áceraa do Jogar em quo J•sos·Cnrhlo 
o in;tituio. 

lla~o o edito de tolerancia prlnci~iárão OH acblimu, 
as KUerrns entro os bi1pos, o o ;toJer ehil era quem di· 
ri~la todas as qoeatlle•, nlio se reeonbe.lia aub•ranh e 
nem poder l~g;alotivo da 1grej• naqualle tempo App&• 
receu entlo Ario, que na:o podendo •·h&ar 11 hisp•do de 
Aleundrla, entrou a n•aar adi•in•lade de J6aus·ChristD, 
Os bispo' laoçárao-ae aru pds de ConRtantlno, dizend~ : 
• Mea senhor, equi está um pmurbador d~ vossa reh • 
giáu • - •Ou•m é 7• - •E' Ari•l, ~um padre fJil~ préga 
contra as oosus eon•i••çOill e POisas ~renças. • Cons· 

·O Sa, D. AIANDIL: -Foi a igrt•ja que o in•tituiu. rontino hositoo pbr algum t•mpo, j11lgando que isso era 
O Sa, DANTAS:- CbBKarri a cslo pouto; pensa 0 00• qu<atfin de pal•vras, e vondo que a desordem eres~l•, 

bre senador que paro aqui? chamou os bhpos o uisse·lhe: • Formuhi vou ta 
erençal de modo a n!o haver mais dlmn~Oea erotre 

O Sn. D. MAIIOEL:- s~ v•i ama carreira, vai mal, ··~ meus tubditcs christiios; atravessem o Uo•phoro e 
prodp!la·!e, reu11Ao·ae em Nyee~; eu la vou e apreaeutar-me·blo o 

O Sa. D•Nr,s:- Não pr.noc que t•robn o or)lJ.!Ihn do •yrLIJ,Jlo d~ fé Ch:i~tG. • Aslim flz•rlo, Sr, presidenle, 
estar f•llando como uro p·•dre m,..,.,.; não acrouito que e. Con•Janllno apresentou 1e na hora aprauda. E~to~ 
todos cs1ão ~pprov:tndo o •ru"•u d:gv; o or~nlho qan dizendo bl•l p:ira mostrar que o poder civil era quem 
tenho ó do n:io r•.mar na• or.oasiõ•• ri~ rtuor o IJUil sin· dirigia tud.J naqoolld tempo; n~o haYh nada qne n!o 
t•o. !'o is pensa o nubr" ""~a.l .. r qn~ &onho-mc por inf d· passau• pe'a ll•tra doa te poder, D~o ha,la entila 11111 
!Jyd no que digo? Aula• quero t.llar tlo.•a~raa•n•lo do corpo com tlo•s c•b~ças, na bispo•. Rrunldoa em Nycea, 
que •>lur calt:irto.... :1pre>ent4rão o symblllo a Coust~ntino. que o maoiou 

O Sa. SILVEI R.\ DA Mcr·rA: -E' bem dimcol ir m~i.~ p•1b1icar, c o nobre seua~or que osurlm o direito roman' 
I " E ha o o saber qaij es~a d~twnina~h vem no eodijo de ungo do qao , • ~1. Iom ido, .. 

Constantino. qaft t b ·ig1 o! chrl;lii'JS " conformuom • 
O Sn. D.INTAS:- .... o ain~a n:io cheanoi Aon•le pro· ,0 com 0 symbola do Nycu. 

ten~o ir; n ljU9SiàO não Ó, Hlt (Ui JUDIS 011 m~noa Jong-; 
a qurstiio é. srt o ,100 cu ol1go é 00 11 ão verd.rlo, 0 nobre O Sn D. lliNoct.:- E o di eito canonico ta111b~m· 
se11adur dovtl pnrl1r a palavta e anirl'"llar a~ nrlnhas h"· O Sn. llANTAs: Sim; maR noli o nobre sftnarlor q~o 
resias, niio il •·om uitua e com sar.:•swQ> qu• s" contra ri~. a I~ I do Coo•taollno sobre o symb, lo não obrtgava aos 
qat: se pr~curd oc~.oltar aqnillo cm qo.o 1.0ilV~IJl '!UO o P''~~os, as•lm como quer so h•Jj~ q~o o Coneillo Trl1l~n· 
poN ~ej, ~t:clared•Jn. 'uno obrlgoo aos pro~st·•nt&s. · 
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Contan lo esta )Ji,tori• :i,!orcl do qan so p1ss1va no. 
primwo< tempo• lo cllr}•!ianis~o, .tenho por ft~ veri
licar e provar que ns •1"c''""" d~ IgreJa nlo p•ssavuo ~cm 
11 nanrçào do poder civil, qon, sc111 forcar a5 1:rcncas 
rf'fia"ÍI,s:ts, rcgul.'wa. o st~u exerci,Jio, a. mo1o do não ha.vor 
p•rturbacü•s no impcrio. 

mcdbas etc. i rrproYo esta proposição, c outras scme· 
lbnntes. 

O Sn. Tl,INTAS:- Não sei a ~uem ob"u'ca. se ás 
bollas do Grt-gorin VII nu á cun:Hiluiç:lu du impl"rio. 
Gregorio V li 1liz em urna bulia: • O po·l1•r dos r11is VOIU 
do d~momo • o •1o s•.:oro1or:io vem do 0HUS•. 

Depois do puhliu;odo o symh~lo de Nyrea houve nt.vas 
brigas d• bi>pi•S; appar•<:ell Macedonio prégan~o contra 
n divindade do Sant.-Espirlto, O Concilio cJ, Nycc~ n~o 
Jcavia docicli-lo cm termos expresso9 est~ qu••t:lo do 
Santo-Espirit•>. Então ,!iri~iriio-se os LiBpos 110 impe
rr.dor Tbeo•h,zio, o qual, querendo ~t.r termo aos """as
&io~tos e saugue 11u• se derramava l!ntre os hi•pos 
mar.edonianos e n~o m•ce·loni•nos, isto o!, os que seguiilu 
a 'crença de Ny~ea, dctermin•lU·Ihes qu~ sa r"unissom 
em Constantinopla i com tlf.ito, rounHo o Crmcilio em 
Constantinopla e pre•idido pelo impnrador Graciano, 
fez-se a moaillcncãu no >ymholo, o o mesmJ impcr•dor 

O Sn D. MANOEL: -E' da escríptura-Omnil po· 
testas venit ab alto. 

O SR. D.1N'fAS :-S• o nobre senador quer ver, lerei 
am Bnrgi·•r na Jlrdnvra Hui. 

O Sn. D. ~LIN08L: Quero saber da t•scríptura, 

O Sn. DAN'I'AS;- Nito digo qoo D•rgier ·approva 
essas palavr:c•, pelo contr<rio, ello a~ c•n>ufJ, dizendo: 
• E' do l•stim•r quc• urn ponllllcc diJ:M bto. • 

O Sn PRESIDENTE,- Torno a pedir ao nobre se· 
nador quo nao pro•:urc dlsc:utir com tant• amplidllo o· 
tiio de lorc~e a m•lelia, para e~ilar inexactiaões, e er· 
ros OID assumjltO IÚO gruve, 

o mandou pub!i•·ar. 

O SR. DANTAS:- Va111os no projecto, O fio qqn )Pvava 
Os ehristãos, como oa lci<pos, di vi lirão-sA ; uns di 

zião: •sou do Nyr.éa•, e os nutros ~'OU do ~ymb••lodeCons
tantinnpla• 1 o imperador Consl.lmino e seus sncr·es•oreP, 
occnpavão-se em apl..r:ar e•sas dcssens~~s ee .. lesta&ticas
e ora punia aos bispos que mao•lnilu incendi•r as casas 
e 'templos dos pag.tos, o r. p nniilo os paKIIos qua por seu 
turno boslllisaVIiO os chri.tãnR, Portanto, de~de o prin • 
c! pio da igr•ja o podor civil era o unico SI berano a 
quem todo• obetedão, os padres tinMo •pnnns a inieia
tiva no que dizia rospeit•• "" exercício das r.rercças; 
nnnr.a houve est cdo com doa• cab•ç .s, porqno um corpo 
com duas cab•.•ças é um ,,b;urdo. 

o meu discurso era moslr•r que o poder c,.il sompra 
legislou á··or'"' dos cn~nrmntlls ; ••s•m ••ti ver1io as 
oou•as á respeito do casa monto at6 a divisão dn imperio 
romano, o :t:MS'ID'• uté u rl"inado da Carlos &hgn~• i no 
t•wp '• porém, ""•te irnp"rador, como bavrilo abusos de 
pcs•oas que cus.vão occultumente, c ••h:.n•lona•ão as 
mulheres "cas .•. ~ào·se seguud• vez, nonjue a publici· 
d•d• não er• obrig:ctiv.;, Os bi~po• de Fr;nç\ qullrendo 
uma modids contra estes 111110• t~., immoraes, pedir~o 
li•:mca a Carlos Magno r•nrn tomarem m~diJas em um 
concilio provincial, o qual, convo11ado a pf'sidido pnr 
C• rios llagr~n, d· terminou qoe os que se ca•nssom serião 
••brigados a ir A igr•j< re•:•her a b~nçiio; •ste conr.ilio 
foi em Vernoull i oimpomdor em uma do •ans capitulares 
ordenou a cxcr.uçiio deste condlio e irupoz pcnna de 
açoite ao que não foss~ receber a heação; v~ p1.is V. E~. 
que o primoir~ condlio qae trotou da clandestinid:ade,foi 
o concilio provincial em Verneuil na Franca,pre•i~ido por 
Carlos Magno. Então os padres, julgando que devião ai· 
ten,1er algum• cousa a respeito da moral, mao não tendo 
força temporal para lPgislar ár.erca dos contMtos, apezar 
ele ser crença gorai que no ra•nmento lu via S •crsmeoto, 
pe~ido a Carlos M•gno que llzesse r.orn qno a puhlicid~de 
fwe obrig•rtoria, dando fure~ de lei ans actos desie conci
lio; era, portanto,obrig•toria Üônçlioda igreja como meio 
de publicida•1e, mas a !alta de; ta benc~o n~o ptoduzia a 
nutltd~<de do caslmento; cabinda, porém, em desuso a 
disposição do concilio do Verneuil e as tonas da capitu· 
lar, o concilio de La~rão reviveu essa disposicllo, rnu~an• 
do as punas ele acoutes em mu•tas, mas nllo impoz pena 
de nullidade na f•lt• da bençào, o tanto.era assim, que 
roosultande um bispo rt.1 llulgoria a NiJol.iu luo seco lo 
IX, se a f•lta da IJHnç:lo annullava o cas•ncento, eot~ 
respondeu, qn• o •Walnento depeo.ti~ do conscntim"nto 
~ns partes dado s••gundo a~ lei.<, e 11e·'l'ra o CnNRmento 
iud•pendnnte tla bonç>lo. Nu >OI:Ulo :XII Alexandre ]J fez 
•.il·p1wder o casamento do c~ms~ntirne'nto daH partes, vo
lumpla {11ci "'UfJCia•. Daqai se vê qu• o s11cram•nt? uiio 
··on•i•t~ "" b"ncilo, tanto nsstm quo aquellos que casiiG 
st•guuda vez nllo re:ehem IJ,n~ão, 

O Sn. D. A!ANOEL: -Este tOID d~gruatico ~ que ó 
muito bom .... c! absurJo, 

O Sn. DANTAS:-N:lo sd. Sr. presidente,. se tcão SU<· 
tentar os loroe do !D·Ier c:ivil, 1tuilo o mais é anarchia, 
não se pó!le servir a dous seuhon•s; ••i• absurJo ou ra• 
thoJico, bei de dizer a verdade, 

O Sn. D. MANO!lL: -M•s n~o ó ah~urdo haver dons 
poderes, como ba muitos se,·ulos, 

o Sn. D.ANT,\S: - Refiro md á rr~qul·n do governo 
que de! conhece os seus direitos. F.' a fraqueza do guverno 
que tem anim•do toda e~ ta resistenoia que se faz, e tod .• s 
essas machinacües que se pue em pr,tir·a quando se 
quor tratar d~ casamentos mixtos, 

O casamento é um direito rc~t11ral sagrado, que ni!o 
precisa ser proclama 'o por ptoder 11lgum i ningue•n pó·le 
privar o homem cJcsse direito i a süciedado porém o 
deve regular para que o seu exercido não pRjudii!DC a 
alguem, O governo elevo bem t<r em visla que •qa•ltes 
que mais Sd «•ppúem aos feus projectos; aqoellos que 
mais resistem au cxer.:ir·io dus direitos da conh >iio o• 
rnai• hmhriidos p-Ia sortd para serem ngracrados cum 
os ti talos de criados dorucsllcos, cond• P•latino e ronde· 
corhç~es drl S. Gr11gorio magno; a fraqueza ou in~ilfo. 
renca do goYerno pa• a ohstar a o.•sn• c<.rrupções augme11t• 
a audacia e a rcmtcucia d~ curil romunu. 

O Sn. PnosrnENTC ; - Peco ao nobre son1dor qne se 
cinja no objecto cm dtscu·s~o. 

O Sn. DA:I'TAS: -O caso ti qa• V. Ex sr•h• ~onha
eor o nexo uu que c .• tou dizendo com o que se acha om 
discuss~o. 

O Sn PnEscn~NTB:- Ma• ha expre.!sGel qu" nilo 
ach'l cuawenÍ!)nt·JS; pnt t1Xt)tnplo, ó ulunwnt~ ini!OnVB· 
ni:nt1 ctiL"r l{rta n cO.tu do !l Hua p:ita com me: as nr· 

Assim pois, Sr, presidenro, até n época elo Concilio 
TrH.,ntino a dandestinida1a erd prolcibid~ pel~ igrej~ e 
polns lel1 civis, mas ljuando a h:cvin não se con;idorova 
nullo o c:as3mento, porqoe <•ntiio erão crença§, o ain1a 
hojo é, q•JO os min!stros do> casawent.•s siiJ os nu
bmtos, 
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(J.o Sr. D. Mamocl.) Y•mos agora á sua 6poca. 
0 Sn. D. MANOEL:- A minha época n1o. 
0 Sn. DANTAS :- Vuin o Concilio Tri leu tino. V. E~ 

sabd q11'1 a igraj"' (~:tthulir.a t·lll 154.·~ viu-se 011trH a cruz 
0 a cclid .. iriullll, cntrtl os turfo; ri os hurt·g ~. cutro (Ui hu· 
rego.< quo levar;o wdo caih•,li bmu o o• turco> que 
arneacatiio 1·11trar nas portas do fluma. O P''l"' I';IUIO 111 
as~enton em fa•"r uw conmliu, ll poJi u alis rui• <JUil polú 
arnor d• lJous, pela• eutranh.,s do Christn wuc,\orro,sem a 
i~r,.jfl dl! Deu~; ou tão unha·Sft li e~quucid1l, CJU nA o con
ll<va ua prooiiJS>a ao J••us-C!Jri.to- ri purtre i11(cri 
11on prcv.,/crc'llt CMLira can•; ti• h .-so pcrltdu, (~do quo 
M P'Jrtali do inff'rno JJàO IJrcvalrc,·rião c~:ntrll a igrt:Ja; 
Paulo !li rogou uos priudpes que llzes.ern coro quo os 
bi.!~pOi t:omparccessew a esse cMwilio, qnu tllm1 d"'.!o~llm o 
neoouario quo o1lox ftão o; dtfousor•• du clui.•tiardsmo 
po<lns pu r Dous para dtf,;r.1dr a i~r"i'•; ••siru, Pau lu III on
l,{~jou ott mail'l pod~..~rnsos monard~<,s dos es:adou cbd~~táoR, 
C;od~s V a ~·r.uoi,.:<•l (l'h •occurrcr.m a revnl>lica chrl•
ti nb1lada ptlas impruJendas da curh romana o por 
u1nio tle UID conci i o, qu' bem· fongo dt~ pt)r lHrmo ás b~Í· 
UJOnias tJ d~vas.~inõed quu ennstcrn•wã.o a rgrej-i de Daus, 
ao contrario.tJroll &tmbui\'ú•• ao po,J-I· civtt" roul,Llloou 
(I puder d.Js bispo:~,vord,.dciro . .; pl~uap~~teoci"riusdo Chds· 
tu." acaLou-'" IlM au~W<Hit•r os supplicios rJ:dnquistclo. 

O condliu, tr!ntio usst~ntiJn!J,JlO dvs priw.:ipe.i p<tri& 
toru&r w•d•d''" :l•wL'ca d• di.;cipliua e paz 11a igr-ja (••" 
o que so dtzia ser u li<U dú couodto) f;,i õ~loltn <hquillo 
que os tlll~ esocrav:lo: IDULt;s atJ.L·ibuicúd.< 110 puder toRl· 
p·Jral for:lu u.snfiHda!i, c a. re!!Optuto tloti caUIIIDtHHIIS1 ~ocui.Jo 
uuit;l,Ult:tllu aló ;dli um·.t. t:ron~it. do tu~ia a Jgrl'ja. qUd tlJa 
urn sacr;ment.J, o CviH:Uio, eill vez :1e a,·,ul,r uuic&.cneote 
t:ti:;d jlúi{UW., cumo o f,z, fui ;..l~~m • .t.!ltalu:i~J~;~u qt1-l o C<&D~· 
llHHitu s~:ria fdtu m~ igrrj~ 6 n~ pmseuç.a do pa.rol~ho, 
l·"'"" do nullid«ue, lbtO é, qu~ uqu~lle <Jil~ não fo!'" 
feito ua. i~:p·,-ja. e na. pl'tj~e~ca dtJ parocho :cria confrii~itJ • 
m•lo claudeotiuo. Desde então a Igreja paosou a ser car
turio, e o parocho o tahllliião, 

Mas, V. Ex. s<he muito beol quo nom a FtH1ç.1, nem a 
IJegp•ulld acottáriio o Coucilio Triuculino, senão nuqu•l'a 
p.trte quo• uào lvsse contraria ao! direitos da corOa e 
aos povos. 
Que~ França 11ão aceitou, co sta dai acta~ unn11xas 

ao wctiiD•J Coucili•> Triuununo, que o ~ei Heru·i~u~ II 
mandi\ra uru seu piAnip ;tuaoiario, Jacques lltntjot. pN• 
t•hlar, o qual ~r.tt•<tuu que nit•• seria rucebtdo o Cou
cilio Tri·lantioo noqt:ella parte qua so oppuzesse á ,11• 
borda<.!• da i~rej11 su~l ican•, e ao• direitos da corOl. 

A fle;panltil tambaw protestou; <l ver.~a<ie que nas 
aetas.du cunctlio nl!o cOII>ta aR'e prute;t•J; diz Cuv.,l!ari 
qu•t não quarou•lu o r .. i 110 Hosp>Ubl Fothpoll acoit•r o 
c~Mitio, o pap• pudiu-lhe quo pelas autrauh•• da Chrh
to nu~ o!Jrisso t.\o fun••to •x•:nplo; ootau Felhl'" II 
mandou publi,:ar os deuretos cia disciplina, c h ola r o"' 
um livro particul•r o; c•pitnlos qua uãu deviãu oor 
re~cbi.Jos ~ w;siguado! por sous ministros o os delega•ios 
du Santa Sé. 

Em Portag.•l é vt~rJaolo que n~o consta que D. s,bas. 

matarias tempornas, e protestamos .. que o quo for votado 
11o1 to cour.iliu u~o dera tur alguma exoouc~o nem ohe· 
dieuch na~ hCO< raino~ o dollLioios, sen~u owquanto 
álju~ltai couaas nas quae! o mesmo ro1 no100 amo, rtepois 
dd inform,do LI cortLtioado pelu jlr<scuto proto~to, 
qutiir4 dar o st~u con~ontim1mlo. • 

E•ll pr<,tu•tO acha-se 11·' l•gi!l•c~o pnrtugu~zl, o é o 
11 uanto b:~Sta p<ra mo~lrar <jUu o mo<~aL"ch• portuguez 
não -.cou.~rla postcriurmculu o Cuuc:1l10 djj Tum,ll, ed• 
uão n, 11arto qu1 u:lo pr .. ju•llca•s• os diroitos Uil COiÓl, 
t.mto as·i<D, que apozar uo >C w~nrtar por &m• lei rm 
Portuoal que &o ob ervasse as dolib·racile~ do••e Conci • 
lio, v~ Ex., I[UO á jur!•con;uito, ••b' !c~ito bmt qu.; ·~w 
Portug•l, pulo qaa diZia rc•J•olto á di>clphna da t~r· Ja, 
•••as dolib•r•cJea nunca íurfi.,, •lomp!dllmcnte r~c,btd•a. 
v. Ex. sabe IJUU "Conálto 'l',j,tdottuo deolara quo··!~ 
jhrochos s~jãu uome•dos pelos lmpos; o íu1au Coculbl· 
t11,&? Nuuc ... 

O Cuucilio Tridentino tliz qae naquulle~ testamento~ 
em qao &s igr.·jas tiverem le~•uo.i ptus íoss~rn OM bispos 
os executores; a ~ 1 g,tm dia fui executado itt•i? V. E~. 
sab" qao p•lo Gouâlio Trid•ntioo os bi.i~Os nllo teeru 
trihua.l qu• os j ulgae ao crtme soiJllO a Su de Rema ; 
e cntr~ uós oli·• são elles jul~a·los p~lo Supramo 'l'rlLu; 
nal do Jn,tica ? V. El. oahc que o Concilio '!'rioJcntiuo 
1etcrrui<m qu" os c•b,.Jos adwtni>trom seus hecs ;. en
tretanto ó sabido que ew Purtugal, )JC.tlfltlo o rtl por 
old•rcncia ao pontitio~ um• bulia pn·a a•lminisLrar os 
bens <.lo c,bido, até ah UJ•I '"liiLinisLradus, •ten.to u 
pontifico oegaJo ••ta GOIIJ63S:"i•, u rei nomeou uma 
•:omrnis;ão para esse Jim, portruo muilai oousaa Hu 
peuoru pur~ttenci!o e respeito á Santa .~é, o que os reia 
o pod .. LII (,zer 50 O b 'lll do CS~1dO O OXIJe, 

Agora, p101gunto eu, coliJo muitos teern pergunbdo: o 
Concilio de 'l'r•nto decioiiu qu~ os casamentos >cri.lo foi· 
tos ua i"r"ja cru ptosenc:l do paro~ho; mas qaem lt:e 
~cu ctirotto pua r .• z.r da igr-ja culori, 6 doi padroa 
tsbelliães? Diz Bargier, (é um canoni>la do grande noi~ 
e puxa um pGuco p .. a o arrocho): • A igr"ja assiw r.z. 
puJ'•jUe OH roi:i pclitã?, • Oh I foi porqu• oH rei1 po:li· 
li! o ? Os rti~ o qua ~eJi rã • foi qu c o con dlio tornasui 
obrig•toriaa publtcidade, f,.i i>IO unicamJnt '• m;.s nunna 
quo chamassem a si os ••onlratoi, que Í•lrwilo a ll••e dJ 
t•Jdo o direit~ llivil, cont·l a pat•rnid•do a herança, a 
tot•la, a enratel• ot.:., ó o I\Outrato o o casam•nto em que 
s• b•Helío o< <1ireitos •las famtliai e iãO as f•mtli ·• que 
formão o ~;,,.,,o, l'ois ~ntfiu, meus ~enh01es, >e c.s r~oi> 
~oe ltritn, se~n•-~e qud l•S roi• podam tlttarminar o con· 
trorio, l·to é, a oep.raçãu oto contrato qu:.n~o (0nvi•1r; 
som otron~~ do •acramoutú? 

Vamos agora ;I intellig,maia do r.oncillo, o a olaRii· 
cida·l• qne !IJo tom dad• os t~oologos. A unica ro11ra 
que u c;:,,u:tlio oataholoce~:~ f,,j • o c••"m•olo <J.Uu lliio é 
feito na igreja • •w pr~oor•c• do parocbo <I JLUllo: • pa
roce, puis, quo olconcilio (.]lava nponu daqu•)les qu~ 
•ilo u~o·mbr• s da igreja. purquu 11oubuw podor pó.to le
gislar srtono pua seus sub•titus, o n··nhum• socic bdo 
sonilo par• soa~ socios. o• m;ti~ 11iio s~o obri"a•1od, pO· 
t•~m WUituS lltoul<•gO~ QUC f,~el!l luXO Cm inVOIItr 
tud", tssenci•lmanta vadios, g.·nt~ p•r~ha ... (ll•1•1<1111) 

O Sa. D. ~IANOEL ( rindo·Sd tan.berr.): - Qua p~· 
teu te, 

ti ii~ (creio quo ó o quu rcinova n.•stc tewp,) llzosio pro
lesto algum; o uew era nocc,sario porque no Concilio 
de ConH•nca, anterior ao Concilio do Trento, os AOtb.li
xadorca de D. Jo:"Lo I KgHiu Martins e l'edro do Volnsco 
<JUd ObMi ii.Íl"ii~ • Q.,Sd COilCi!io ~~~ ·rJo O SC6Ili1ttLl prOt~·>tU 
qH s' ach> aocurjtowlo ás a•Jtas do m.smo CO<Loilio : 

• Quo oscrllfaissc, rct do Port·.J~al !om scni reino~, tllrrss 
0 doruinius livromuut~, sum re.:orLha:or sup;rior algallL 
vivout6 nltuaa, wa~ tO!Ilcnto Deu~, principolmut•J 111~, 

O Sn. DA~T••: - .,., eotrárilo (r.g~ • dizer que os 
h•r•g~s cdl.u ~uLlitüs r,bqf.jos ~ ]lllr cousoqu•ucu su
jcituf! ao~ iJIJCUitOS do CoUdliO, ü bS~iW C"lli'!itJor.,VO!.•Stl • 

Vciu l:ltnodiw XIV (seganJo diz D.m·icr),,e dt•te•n•i
n•;a por uma bulia lJUO os c~samc1.to; l~llos ~m pai1es 
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&calhdicos ontrc proto•lnnl' s sol'ilio validos, qao o 
usamcnto entro uat catllflli•lO o prato>llauto f,ito Clll 
J>oil orJ~tholico, e onde nlio houvosRo P'•TochB, scrilio va
lHo~ por iJJividuatu!ade rlo contrato e nada m•is 
cH~iF.l! : vior;!o os thotjlngus outra vez corn ~o1s argudas 
n st:IIS argumento! o conh·ario se11sa, e di,s~rão: • d,sta 
hulla sogo~m-sc as con~•·quoncias - que o ca>amento 
entro dou• protestant•s !oit•' em patz c"tbolico nii? d 
vnli•Jo, qne o casamento entre protc~tantc c cnthollco 
f~ito em paiz r..tholico taJJJbom 11ã•• é valido senllo 
eom li:ençt, Os thcologos ainda fur~u ruais adianto p•rn 
qua ru•le>so ser valido o casamento entre protestalltC! em 
)•nizeH acatholico<, cites eshbelocerão uma distincç~o 
1lntre herege• negativos o pnsitivos. Os cultos que 
antes do concilio s~ entendião unicamente· no sen· 
ti~o do apostolo quo f,tllava dos luOeis, isto é, os qno 
nfto e:iio b •ptisados, os tb-ologos fstendorãu aos ller•gos, 
do qoo a sant• congrrgac«o dos cardfae• dou o seu as· 
sentimento, e deu-lbes forca de dogma; de sorte que, 
1101e V. Ex , t•mo1 dogmas da igrtja dffinldos P' los 
ccndllo9, dogmas, por conseqoeuci•, que são as deciFões 
1la sagrada eongr~gadío, o lemos outro• dogmas qoe s~o 
as regras d•:cbaneelaria, o sem duvi•la' por cansa dos t.es 
dogmas por cons•qohnci~ fui que os estados catbolicoa 
cslllh,Jecerã•J o p/actl, porque uma VfZ est•obelecida a 
i11reja a rocebido um dogota, os theologos ião de conse· 
qut·ncta em c•,nseqneoda c reando outros, invndin1o e 
~narquisantlo tudo. Airtt1a bem qoe muitos theologos 
dizem qno as d•ci>Ocs da santa congresacao dos cor· 
duoes vllo le••m lúrC~ ~e dogma, não >â~ s•não p~rece
reft o o~imlic•. 

Senr•ore~, c,,te prnjocto não serve senão para mostrar 
a !raqueu ao oosso govrrno. Se o govtrno póde 1•
Jislar •vhra o easam•nlo dos catholic.,s, se póJe esta
'hclocer o cc.nrrato civil, en não ent~'Oa~ora nesta queslso 
snppuoto que r1o que tenho dito tenha deixado 'onhcrcr 
a winba ·opim,io, porque nem o projecto que se dis
cute trata disso, uem a· proposta do Sr. V•sconccllos 
versava s~bro ca,amentos cntru cath~lir.os 

O Sn DANTAs:-Diz mnito bom o nob·e s•na1or; 
o chdc da dvtJi<ação, o chcfo do lib~mlismo .d lc<us
Christo; ma•, •enhorea, a ign•j~ que ,,bri~a a om h•1mem 
a ns~ig1~nr um tonno contra H.R suus crcnç.HJ e sem a ver· 
dadeira ir.t•nçilo de o Oioocutar, nilo promovo maid .lu qno 
a hyp1erisla, A igmja n~o •e importa cotn a conscicncía 
do indiviJao; n~o digo uma bere,h, porque o Concilio 
Tridcntino di.z i•tO mesu10; a igr~ja nào julga do que é 
oc•:olto, o que quer é que o sujeito se coo fosso, que oUCl 
missa, qoe vá li igrPja caqar, elo., póde a ig•~ja não que
rer escandalos, mas a socio.bdo quer que o iadiviJuo te· 
nhn orna crença •incera na sua rolig1ão, sem a qual não 
pólo haver moral,, 

Vem par~ o Brasil um allemão que está bsm cor to de 
qoo soa,q crenças fazem •u• (elici1ade, eote !tomem tem o 
direito de qne o p~lz lhe garanta estas crenças qne dle 
os transmiue a suus filhos, que nNo solTra a menor coac
c~o no direito de paternida•le e de (omitia. Mas, diz-se 
agora • Quereis cu sor-vos com orna catho!ica, assfgnai 
um termJ obrigando-vos a educar vossos filhos na reli· 
giáo c, tholica,; se não pensardes r. mm o nt!s, vo~sos casa· 
m~ntos não serão validos, vossos filhos não serão vossos 
filhos li • ~las, senhores, nm h~mem qne crê na suare· 
ligiãoha dequ•rer que e:Jc•ú srj4 o foliz e que seod tllb~s 
soj:'lo infdhzes .? 

Eu q•1o sou catholico, embora c mh~ta os abusos d~ 
catholkrswo, não quPt'~ria que em um paiz protestante se 
mo diss•••se: • Quereis viver n•sta p,üz queroi<easar.vos, 
pois asslgnai um termo de educar vussos filhos na d•u
triaa da igreja protebtarot,l. • 

AcLa V; Ex. que a não Per algu,n dess"s t.ypocritas 
qoe assigne vm termo e depois m•nde l'duc~urus tllb!s 
na lllglaterra para viram protostantes, acha V. Ex. que 
om J:om-.m serio, que 1tm fá nas soa• crencu pres
ta-!e a e<sas exfgencias 9 Nii•1 é í>sq um insul19 quu se 
faz ao poder paternal, qufl é do direito natural ? 

O Sa. O. ~lANOEL: - E' melhor que so asslgne um 
termo para os III nos serem ed ucidos na religião pro· 
testante. Sovbores, a principal razão que obrig,Ja o nosso go· 

'fOrno a er.trarem nrgocros d• casamentos foi a necessi~ade 
do e,t .• bolecor os casamentos mixtos; nfgocio qoo convém 
csl~b··le~er a bem da nossa colonisação, porque é predso 
salisf,zor RS exigen.:i•s ja.tas o noco;sarias que alguns 
,pa;zes !azBrQ para consentir que seus subtitos venMo 
para eá, Uiz-so, porém: • Estes casos !ão Ião raro~ qoe 
não mer.,ceat que façamos Uflla lei a este respeito. • 
Além d• qoe obtivem~os da s.,,u Sé 3GO casos do dis
,pensu pl!a os n•l'Sos prelados or.lenanoi U<arem dellas, 
He quizorom obter um milhão t'stou que o pap• lhes uiio 
negoria; a d•ffi uldade dos casamentos mixtos n~o es~'l 
no maior oo m•nor nuu1ero de liconcas, est:l ~m um 
,prol~stnnlo para obtti-la s~r preci~o .asignu um t.rmo 
tio educar seps Olhos em uma r•ligiilo que elle n~o crê, 
cM nec•a'4•1o qne e;so prote>lantB fosso um hypocrita 
para renun~ihr por parte rlo sen filho 3qnillo qnd elle 
,Jnlgt rMl~Hsariu para si; e n sor.iedade n«o qner hypo
flriUs, a ~octe<l .. d~ quer que eada h mern tenha Buas 
r.rijncas religio•a•; qo·1 ~aranth a woral , a moral 
r,hri·U, ado~tada por lodos os povos r.ivilisados, por

O Sn. DANTAS:- O quo q~r.ro tl que se n~o destrua 
o poder p•tern•l, qne so mio ettlro ua eo••scienr.ia das h· 
milias, quo r,~o se assigne tPrmo al~um, s•ja qual !Or 
a r.liguto; nii•J qu,ro dizor que não hajilo abusos na ra
lig15o protestante, não e>ton falhmuo a ~sse respeito. 

, q11e 6 a oní"a que pÓ!! e fazer a felicidade humana, a 
reliqi~o r.hristã não é m•is do quo a tle~laraçãQ <los 
alt•Hos natur•es do hou10m ... 

O Sn. D. MANOEL: -E' mais ;l~o,J:a cousa, 
O Sn, OANT.\S:- Quem qni1.0sso deelarar g'lerra :i 

rcli~iiio cl,ri.·L:i ,Jcclarana guerra:\ humuui~•dc. 
O Sa ~~~~o1:1 no:1 SAN'ro<: -E :i eiviJi.<1~:1o .• 

O Sn. D. MANOEL:- Isso nem é rtligião, ti uml 
seita. 

o Sa. DANTAS: - Elles qne lha respondNo. s~nhores. 
a intolt~rancia t! inh•r~nto a todu na rcliglcres: tod~ a 
roliaião atacada torna-StJ l<roz, esn foroclob~e é promo
vida pelos pat1res q-uando voem em perl~o o oodor aos 
sans pergamiuhos. s~ a religião t! noc~ssaria, 09 abuos 
dos padras teo:n Pm todos od t;mpos D•golla~o a hum~
ntdade, mesmo no Jornpo do p•~anismo. U nobre senador 
nllo sabe que Tibeno man~on cruciOcar uns poucos do 
padres da dou.a !ris, pnrque mand3vilo persuadir a algo· 
mas virgens quu Osiris, e•poso da densa, lhes qo,;ria Cal· 
lar á noite ? Outro, 011 o mesmo lmpera<lur, ndo mnnd~u 
metter om nma omb~rcação nns poucos de pn1ros pagãos 
c mlltte-la á piqao no mlr do Serrano? llm toJos os 
t~mpos os I•aoro·s c1aiaori\o encaduar ~ intclligencia B 

enganar a humanid•de e ~briráo uma lata ontr~ a civi• 
li.Hção e a ruvrlaç:io. • 

O Sn. D. iiAIIOEL: -Assim ó qoe se cont~ a bistoria. 
O Sn. DANTAS:- Pois V. Ex. p~ça a pah1vra o oom· 

bHa, m1l!llrc o~ mt!tts enganos. 
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O Sn. SJLI"~In.l uA Mol"l\1:- Isso ó diffi~il. 
O S11 • D. M.INOEI.: -A V. Ex. n[o tenho mais os 

}ICr:tllv•' do COIIV~rtor. 
O Sn. SII.V81U~ o~ Mo-rr.1 ·- E<t;i per.li,Jo ! ... 

O Sn. DANTAs: -A ruli~:au catbolic'a ó o vord:.ddro 
.''hri.ttaní;mo, c, qnan·lo so af.tst~ da fonte do cbristla• 
ui~wo, então o caLIJoiid;mo torna·~o a JlOiili~a d,s 
palres. 

O Sn. DA~TAs: - Puis digo> a V. Ex. tjUd sou dom i· 
nado poJa minha raziío e u:iu estou di;t~uslo a jurar.n• 
orlhodolia dd suas opiniüo;, 

O Sn, I'IIE!ID~NT~:- Torno a lomhr•r ~o nobro se• 
n~dor <jUC aova lllltitar-so. á mataria do que 81! trata~ 
clove nuot~ quostio, mais do que om outra, observar a 
risca o Jlfcccito do um grande mostro, do quo ag~ra mo 

O Sa. SILVEin.\ uA AlorrA: -Creio. 
O Ss. D.INT.I>: -s~ V. Ex. tivedurva! p1r~ mostrar 

q~~ ~Stdi abusos, essas fu~Udiras, CSS 1S l~Cúd•JaddS são 
uccouarias e bo1u ju;till~aJas.,. 

O Sn, D. M.\NO&L : -Para isso n:io tsmos !orcas. 
O Sa. D.INUS(ao Sr. S•luaira da Moita):-... V. Es. 

pó le provar que a d&~po•icilo do direito canon lco em 
rotacilu ao po<i•r absoluto dos papas ddVd ser rece
biJa? 

O Sn. SJLVElnA nA MorrA:- Sim, sonllor, e creio 
n.osmo que mais do qu• V. Et, 

O SK. P. MA~•lEL:- Qua duvida I 
O Sn. DAN'rAs: -Portanto, ba do conhflc•r arruello 

p•Jn.·ipio •st<Lelecidcl o~ direito cano nico, quo .vem ... 
(ao St D. ,Uano•l) Como 86 chama aquallo cud1go pro· 
111ulgado Jepo•s do da Gradano? 

O Sn O. M•N<•EL: -As decretaes. 
O Sn DANTAS: -Não, s1ohor; fJIJo da compillação 

<!e R oymu•..to de P~nn:~fort, 81U que, COIQO lwn dilse 
V. ~;x: , v~rn as clecrot<&e• do GregJri<l IX; nbi oncon· 
trará V. E.~. a glo~a q~• diz : ;,. /i is qure vull popa. ei 
fsl prn ralione u"lll•nplas, nec est qui oi dir.·•l, cur 1ta 
fac i• ~ Ew tudo q•re qu•r o v ·p~ dov• ~r·v•lecer a tua 
vonta te, o nem h.\ quom lha posso dizer : • por que 
r.z~o fozol l:to? • 

V Ex. segue essa maxlma 7 Er.tão ra~~u•mos a 
constit~içlo, • fhm1 quele~&sle por n6i. Elias dizem: 
• antod ob•dec~r ao Deus do que no 1ei,• e V. EK. pou•a 
<]UO qu·ouclo rllos d1z•nt Ueus é e·•• ent• poJeroso, 
croaclur <1• to las as cou»•? V li á Uotn:1 o ha d., cncon
contrar lá ew UDI ctrtu Jogar ohte d&&ti~o qu• exhtia 
nt<ll8M. 

O S&t, S&LVEtR.I D.\ Morro\:- Isto 6ao impr.·s·õth 
de vi•gom. · 

ro~ordo: 

• Nea r•edilu111 Diumcdi• ab il&lcril" :lldeagri, 
• !{ec gemi11o bellr0111 troyam .. m ordi!ur ab ovo; 

Tr .. tam~s do prJjtto substitutivo da cama r a dos Su. 
depota•lo1, peçu .o nob1e sen•dor que 80 cinJ• a e8111 
mat.,ia e alunJone 6S divaqaçOill. 

O Sn. DANTAS: Vo'n ao ab ouo de V. Ex. (/1isnd~1.) 
'renho, pois, mnstrarJo a V. Ex. quo nem u épor.a 

•los p&tri .• r~has, nem na épuoa do direito oscrlptcJ, nem 
na o!~oca d• !ai nova nunca os oa•nm .. ntos peneoeêrlo 
aos paclr•s ; foi >ó ~epdi do Conc·ilio Tridoutlno, os pa• 
dres do concilio d•sculpárilo·io dize.ndo qna os re11 ti• 
nhão pad.do oua8canonos. Antes do CoM&Iio Trldentlno 
os r.asamaroto~ uão erilo nullol por !•I ta de ·pabhcldade, 
e11Io jlll~a•l"s olande•tinus o como tae~ pr .. hlbÍ•los. mas 
não erão nullos; a clandestinidade foi cons1d•rada como 
impo limemo dirimente, depois desso concilio. · 

Aws do Concilio TriJentino bavião hÍlpedimontos 
do direito na&ur.l, como o poreotesco de irudicr, etc i 
baviàu d• direito clvll, como o do nãrJ se poder casa.r 
com p•ssoa que •e houvesse adoptado por Ilibo; e OD• 
tro• dd direitodivioo, qua ~ra o qoe eniioouo apostolo: 
• Não Vt•s cnsris com inll•l• •. p~lavra esta o que os 
tb<u.lng•JS derão cxpanoAo, dizeuclo qua comprtbendi" 
I• mbe&n Oci não b •I tiz•doe Os beregP.s não >àP os V• r• 
dacldro inllds dol que blla a igreja antiga, ião conside
rados como ~Dhdito• rebel(,dos; lnOo!is .ao os que uito 
slo b<ptizados, que nunca virão a luz do Evangelho: o 
qu~ lcilo •te vir ao a~risco, e porisso a Igreja Cll.tbOIICa 
j:l vai crear.do bupos in pal'llbul. 

As,im pois, Sr, presi~onte, se o c"amento ~ nm •a· 
cram•nto e um contrato, 8e o 61l.oramento P'rtenr.e á 
&greja, o contrato o suas tormalid~dos ~nlrariio na di&· 
poslç~o do concilio como ponto Je dbciplina, o se a d~s
ciplina niio ó d~gllla, o! loi do exacuç§o e c~nservaçao, 
m:l cl•••o qu• o poder civil ptldo BPpa•ar o contrai~ elo 
acramenlo. V El. quer que eu diga agclra o que &ln lo 

: respeito dos C11saweotos entre doua catboh~os ~ 
Ü' Sn. SILVI~IR.\ 01 Mo.rrA:- V•mos a Yrr i·so quo 

ba de sl'l' curlo>o. · 

O S11. DANTAS:- E on.Jc hd d•l nprnn1lor'i' Valo 
111aia a•juillo t[QO 80 vtl do q11e nquillo qu" so ltl. Para 
mostrar, poi~, o qno é q•le or1t•n•iem por Do~s o~ que 
dizem qo• é melhor oheJecer ~ 0JU.I 1}110 ao rei, •u, fa
zendo algum esforco á miuba rominis••üncia, ro;o1irei o 
distioo: Cezars mau~a {uíl ·nu11c Ronaa eal maxima, 
Sextus regnul Al<xa11der: ille vir, ido Dctll· Querem 
a traduocilu? lá vai : • Reinan1lo C•sar, Uoma fui.gran•l•, 
agora quo rolna Alex•n•lr• VI alia •I muito a-rawl•, mas 
ó pMqu~ aquelln foi bomam e este oí Deus. • E not~·se 
•1~e !Jeus er. Aloxan~rB I' I I/ 

.Aqui ost:l portJUe elles dizem I[Uil ó preciso obeJocer 
nntos a D •us d.l que ao rei, já é pouco ser o successor 
do S. Podro quer,·m ser o proprio Dous. 

(} Sn. DA.NTAS:- Sd ao trausso tle timr d·1lgrrjl os 
casamentos entre c•tholico~. suppo•t• reconheça que aiO· 
c:iectado o pó,ltl lazer, n diria: - Não 80 tiro -·e n~o 
daria o ID"U voto, ai neta quo, t11rno a dizer, estou con
von~ido de qua o poderiwo• r.mr:; t•lvez, o que fSI(U. 
dizendo não agralla aos ntcLres sonadür(s . 

·o Sa. D. liiANO~L : - Isso é uma adulaçfio. 
O Sn, D.IN1'.\S: - Pois os oodigos do direito canonico 

nlto esta~ cheios dessas ad1ti•clles ? 
O Sn, D l\IANOEL:- Entilo a roligitio r.atholi~a COII• 

~i•to n~ssos textos e ou11·os qno t~w cit,•do 'l 
O Sn rllt:>lllt;~ru : - .\llonv<'iv I 

O Sn. D. ~hNoEL: -N~o 10 ~nuncia jgso, prova-se, •' 
O 811. S&L\'Ern• nA ~loTT,\ (rindo·re):- NJo ba du

vida, está JlOrdi•lo o homem, 
O Sn. DAN'rM: - Puis bem, senhores, aR dnutrina0· 

do nobre senador pódem ser a• m~is puras. (ao Sr. Sit" 
veir·a da &folia), V. Ex. ó s•n~dor de qnali•hd~. eu sou 
s•natlor de qqantid•do; rleixo ~~tar, qu• hei de. runrlar• 
mo t.wb••m pnra osSilR b~uaos pnra ser d• qn•luladA._ .. 
tu.! o aq11ill~ ~ U<l V, Ex. n5o ,liz ·a ;hlijJ·do e blr~llheiül.a 
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F::•pe.r qu.1 ténlO ~pala v r• c cnn(uuua-mo uebt~ qo•stilo, hoc~ d,l artilharia. Qaanrlo ch•g•r Ujoi nm ftMéCZ 
oue co 1no disso om orad~r na cn~uat·a dos dPJ>Ut~doa, prote·t•oto c~sado com uml catbo!ica por meiu d~ ~r·u 

contr>to civil o um rnpazoll sednzir-lhe a mnlhor pua 
casar· se com cll11. o governo do Brasil que cham" á au
toria • Santa Sé, N~o h a maior d<•Fgrnçn do qno R<lr su hdilo 
doi um guv~r110 fr.acO. Ihje ha o tratn11u f-iÜO Ct)aJ a 
França que g::tr:lllt., O! contratn~ Pnlr~ os Fubjito~ rran'!C'• 
7."!:1

1 
6 cumo C:.\· C trata•1o tf}r_n rl' dnrar rlez anno", falta 

um tbool<'g, para JJos es:pli""r se pas••<l·IR os dez annos 
continlu a s~r v.rilltJ o cas11mcntn civil fr.anrez. 

u ~ mngtwo trro. 
O S<J SILVEI nA UA illoTTA: -Isso nr.o v•m ao cnw 
O Sn. DA~TAS:- N~o é com sarcasmos qno V. Ex. ha 

de cornbater·rno; Jlt1Ç:t a p'lavrn.. 
O Sn. rnÉ:StoEnr.: -Se pe li r hd <lo d .• r. 
O Sn Str.I'Ern; DA li CTT A :-Eu c.1io Já rtcs'~ I 
O Sn. DANTAII :-0 qn! en ~cho ó qnn ~m politic•, 

r()mn em reli~Jão, h., phnrhen1 e hyp<>.:rila. : J "~us. 
Chri•to, ~nnhores, tr<tn sornpr" •n•nibtnn-se tul•rnntc, 
llonPVoJ{o pMa c•uu toJI)~. at,rr.om os ca•Juct-~us. qu~ ne
ÁA.Vão A t!Xi:ot~ndil 110 fJdUi, nun~a pó lu sopJHrtar os 
J•huisens e trypucritas, a quem tl!e chamava r.•ç•l do 
li.blt(lltl. 

E, scohorc11, nflo Ferá neceR~.ario qoll o gnvf-lrno ÍJCI\ 
P""" uma lei pr•He~oodo os •eu; sob·!< to< proto•tnntos? 
S111':i ,,~ta lei u·Ji.~nm•·nte pnrft o.;; protc~tn.utes estra.rr
geirds? Nfio cunváa• quu ponhamo< tod,• no nte!<no pó 
<lrt iglla( t.dâ O .. qui 11 nlgUnS 3DUIJS iliiVOOIOS de ter 
muitos pr,~te~lnnto~, ha d"' crescer o lttlmero de i,:reja~ 
prvtestantes, e lias hà•J de ter o~ s•JUS ~ynortov, sous pre· 
J.idus 6 suas I< i; de <lis;iplina; IJDona ha de ll!calisar 
i.;so, a quem rmurr••ri~tl muu·S subdito~. O Sr. O. flt~dro 11, 
quer queira quer uà•J queira, h a tle S>lT, FC nXo O t~h' (,,, 30 

m•:nos o fiscal supremo •Je torlos ~<Ses cultos, cntrctonto 
nlo tC!Dfl:l um-1. IIli q•to 119 rr•gulc, A:otamo~ 0'\ pritldtiv.l. 
A consritoicão diz qno tu1ias ao; rQ!fgiU~~ ~ã~• po,·mitt1,1ac,, 
qnc uin~uem s~r;i pers"ll'IÍ·lo por motivo de religriio, 
mHretanto nOLs oc•:a.,.,iõt3l'l 0111 q'l'' M pr1H:i~a dA~t".1 g:JJ'n.rt .. 
tias, e li•• silo postor0a~as. n no•u mesmos' pó te levan
tar a vot cm ftvnr do oppritni<lu, uot•·sn uma deshar
rnonh entre Oi no11so~ hornnns qu~ gnvernffo. 

O Sn. n. ALINDf:L: -o nobre sen.a lor f•lla p~·r con· 
-.icçiio, mus hiL ds acroJitar q•Je oú; tamb~m fa lnmun por 
convicçfio. 

O Sn rnEsro~~rE: - Attonciio I 

O Sn. DA~TAS;- Peco a V. Ex. qce IJn~ndo rn dis· 
.'c r n lguma cousa que pa r~cn heresi, V. Ex. pnrmitta 
quo me tdrij;lo n1mrte.< par~ ou tor oc<:nsiilo da c~ plicar· 
xn~, porque ningoem tom pod•r aqui d., crcar hnreoia•, 
eu ~~~ rrpoto h~r"li~o o qu~ St! diz I!Orttr:t. os do~nht." c•n· 
•inado< pela igrcj•; qua•rdo romhat1 n~ uhus•,s ditP o 
qne to<los SILhPm, dig" quo a historia diL i~reja de llvma 
tem ~itJO tt m~ h i!Jtori~ de gu•Jrr:L; d'! luta n dd u~nrp1çõNJ : 
a cud:t TOfll:tWi tem açolar1o, ora OR povcut co:ttn U:i reis, 
nr.a. Ofl re1r1 crwtra 011 povos ..•• ~hoje, grnças :\ r.ivilí.;aciin, 
o;raças á liherdadd da imprensa, o não po~ará f•zer nem 
rontra Oft rels norn c:Jutra o:; vovus, 

os~ rni:SIDolóTB:- Peço no nr.bre ~enn•lnr qJtil SA 

cinj• :í q••••t:l<•, 111\ le ~obro cth diBeorrer livremente 
t'CID excitar rcdamacõcs. 

O Sn. flA~rr.IS:- C•lrno ;., dizcn•lo. Sr. pr~sid-.nle. se 
RO trJl,'l!tSO do ca~ame~1to entre mnholico~, PU nã'o tir·n.ria 
•irula dos padres esto euamcn~o, porque é um" doJsgraca 
•JDO o no•~" gove.rnut•1nha cnidJ~u unic;>m••nrc de roror
mlr a .1lta j<t,tica ri vil o n1io cuilc na b~iK• jo;tiça, nos 
taba!liilcs, p•rtidures e oontndorPs. ~liseravoi• do., p.wos 
sa < s contr,.tos ~o< casamentos <!dp••n•lessom ~e um~ es· 
criptura; neho mai• simpll!s o provPitoso á socie<la<lo que 
o r.asnmenlo seja f<Jito por 11m por!'"; '"'"quero tam
lJ~m que qu •n lo a igr<j" re,alc>trnr niio no~ Psqncc•· 
mo• do qno tHmos o direi!~ de tiepuar esse contrato das 
nttrihaicõo• <la lgr•jl. 

O Sn. ~rtvmn.l 11.1 ~lonA:- A qn01tão niio é do oti
lidarlJ ou não atilidnde now de proveito. 

A•1mir<i·m1, Sr. Jlrl!~i lent~. qn>~..t" li "" ~on< annrll 
om1. f~orrestlontlt~fl•:J!I. lit, Pi1rn;;.r[jttulo, rltum•tn o IJ·1~ 
acunlr.céra a um em~rpg;L1o d., Fccrotari l qno twha d:atJo 
oru boft!t~n em U!U IJa.·Jr~; V. Ex. Hatul I{U't tAtu ó nm 
CiimtJ ctv1l, é lHO ar. ti) rupr.~\·-~lfn, digno dto~ J.!Unicllo; diz 
n. earrespnlld~nd~. qnP. Hs~e ompre"'ad•~ niitJ só foi f!X .. 

ct.mmnr-gado J.Cio LJi~JH, o rru~' n pHdia fazer de con(•>r
mi-iade t~om u t:ondttu Tt·.d,lnti0 1J, c••mo rln mais a 
01ai~ foi :;u~pt!nS•J do R eu t•rnj)rfg.J pelo pro~i t .. nt'i 11.\ 
pruvill-'i~. Ora, o 'I''" ó tJUB tew as pc:1a~ e1piritu~e1 
com as tempuraes 1 

Couw é que por motivo< 1l• roligi~o um empr'g:Ldo ó 
privnd•J drl twus or.Jerw .. 1us d" 'lu t IJrCcis·\ pu:.. sust,.ntar 
a soa mnlhr.r c seus III h os? A IIOS<a constJtaicão qnlLn· 
do dcclaron qu" 11ingnem se.ria pers:~ni•lo por motivn 
de rt~lighiu, n~~,.bon com m~~a allianca t"rrivtil que os p~
dcN~ ab<~~O!tJtOit havifio (c to Com OS pa. ~TCS para ar.Om• 
p!inhar~'nl 1:11n1 )Je!lns t ... rnporaP..'I os nn,tthom·~s P.Cr.IPSi..lf~· 
11 ·o-1. Ilojo. p•1rúrn, a l!•lnslituicà(J •1et·lnra IJne as lei!l civis 
i,;!f) t!"fnll 1}11..\ t•ntcnrl,r-~o com n~gncit~s r1d ConFciencia, 
Priv•r u•n cirln•1i10 dt· seu nmpr<·~n porque acha·M PX• 

r.omungado ó pers''~ni-lo por m .. tivo, d~ c•mscicnr.ia, é 
ollrianr a um ompreg1do a rnivin11iear o ~ou ernpr· go 
solicit•n•ln ntnl ahsdti.1lo em que elle r.ilo crô e que. 11 
r•puta inju<t• p·ront•J Deos. ti urnfim forc·•·lo a s•r l•Y· 
po>erit,. Enl<'otonLO o governo nada •h~sa "" so.o d"le· 
~"rl·> c rst<I.J l~··n<J·se 11111 pr~cedc·,te 'IDO ha de d•r Jogar 

O Sn. no~~n• ( dirigin~n-!e ao S•·· Silveira da 
)fr,tta): -So V. E~. é o p!'··•i,lcntr., cllarnn·m" á o r Iom. 
l,lo Sr. pr,•sidcnlc) V. Et. a•:lla qne e;tO!l fúra dn 
o dcm? 1. muitas p ·rs,.gnicõ~R. 

Rr. prcsid~11te, eu t .. moi • pnl•vra para que n~n so 
disso<so que <U nJJ•llll iÍ< proposições ~rste projocto como 
"' onicas sobro q<t" pod<mws h·~hl.r; voto pl!/o projecto, 

U SR. Su.vr.rn• r> A nlr>TTA: -Faço apenas uma"recla· ma< voto unicamcnt" por um principio: o rornjeoto não 
m;çlo, e>túu no men direito. '"r'c do na·ln, ó lmrorf"ilo, o ••u voto uni<:um••ntc para 

O Sn. D.I~TAs: -Qu•ro, poi~. dizer, Sr. JiTesidonte, 
qou o proj''"" ó i•lcumplolo, lnfchzmentP, Sr. prosi· 
ct<•nt", a qu .. sl:io h• de rc•olvor·se, quer o poder civil 
'tllAira, quer rdi.'l qudrn; eu pnco :l{JS n<JbrAs sonndore . ..::, 
f[UO llÜO se ttg,f'l~t'TI por C \I diZHr ÍSto, qoo talvez fira 0.'1 
:tfiU:> onvir!o~. Nf1u ha. uma t11ri.t ~t~n(lro~:t quo r~nh~ 
Yiudo do, pa.i~~fi 1:ir·ili~3.•lo1 :pa~tl o Urasil:oe n~v ua 

mostrar qu~ o poder civil podo lo~isl11r ~ohre cnsumen· 
to.q IMo q•1o 11!ti o•t4 não é pr9h1bi lo pdu Concilio 
TI'HI•ntino; htstít\'·1. quo o gOV'lrnll disso~s" que :n ru ..... 
P"sicão do C·•nt,illo Trirl~nJioo e rl •S ord<~n'•Ci'ills ent ·n· 
d<~·S!' ontro1 catlJ·.,Iicos; OR no:~"o~ trihunues e~l'lr~iiO maa 
JlOr ÜJSO d11 r(l!tl fl1T intl'r prctat)'i~s ti e thmtllt~Ni; r S lho o • 
Jnb')sÓ •JUC. te1:JJ1 fdlu tpli} os t:il:l;tul!'utm:i rutrt.l flrJrt·g~:!i 

.. , 

' .. 
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no Brasil niio so eonsidnra f~itos conforme o ·concilio 
Trid•ntlno, como so os hcregos ftlascm ~ub11Los d~ lgrej• 
romano.. 

T•nh·J, Sr. pmidcntB, rlcclnrarl • minha opíniã·•; vnto 
ll'l" proje•!IO, Jn.\R jul~o-o eo•npletnrnent" imperf,ito. 
gu rln.~n.i ,.,a que cntras~oc em di H ·us~:io e fo.'1SA approvad1t 
a prniJO,<~ta du Sr V'M\100ceflo~; aróra pAilllCOitS cousas 
o llrOJ••C!il aprt•Renta•lo fJO• S Ex. •Ta o m•is comploto e 
qno muito m•is couvinha ao Dra,il. 

O SR CARNF.InO DF. CAl\IPOS proferht um dis
curso no~ ta discussoo qu•! irá no nppondice a este '<•lan.e. 

O SR. &IARQURZ DF. OLINOA:- Sr. presidentP, 
eu não mn pr.,ponho u cutrnr nos ta qn•st3o; kVHnto·me 
urJicam,lnl13 iJill'a f,&zer umr.. dcd:trncllo. 

O nobre sena~or pela pro•incia dOB AI gnns pr<.(eriu 
proposiciks que cu ent-ndo que s.io diametr;dment6 op
pn.<tas ás deci•úns so 1cmnc< da igrej~ cntholica romana; 
Dppostn.< á r.oo>tituicilo, (Apt~i•Hlo•.lporque n con<~itui~ão 
exige quo os rleputados '"jão cath•.IÍ<Jos rornannF; o op
l''''tns ;1 hi<tnria, o nohro senador truci•lou a hiPtoria 
nns FO:IR nJãns. 

O 8n. D. M ANOr.L: - A poia•lo, 
O Sn. ~w•onn1. nE ÜLISDA: - N:!n entro rm nnrla 

1iisto, r.nnt~nlO .. mA cnm e~t~ J,JrO!t•fd.•J qne f:t~o cont.·a a.s 
doutrinos do nollro senador.;\ qu•:m :dr:i< r~speit~ muito. 

O SR. SOUZA nHIOS lmini.,tro rio imperio):
St·. prr!'i.J•·nto. ltSiOCIO·m 1 no fJrnt>-~~lo qu~ acab1 de 
fil7.•·r o uobr" ••:na<lur p•l• JlTOVlndn d" P•rnnu·hllcO 
solt''" ''' r· pi 11iií'R emiltiJas IICio n•1hre scn,dor pela 
pruvlnCJa 11as Ah~un!i qu1~ f.1.llou nm primPiro Jog11r, e, 
tw,,n o noJm• sen:.dor pel:' provinci' rlc Perna:mlmco, 
nr~tcwLII) qno não convém r.on!'titair-st~ nm de]Jafe a Reo 
rc.~peiro. Tendo a palavra, t).,vn, :dn~t;, qno ~nr.r.inu.

lfll'nlr., ''xpur o.inha opíní:io sobre a 111at"ria de que se 
OCtlUJ.l:l. n s~rwdo. 

o Sn. MrHrsrno oo IIIP.I:nro: -Ual, scjJ <la cmnmis
do on s~j& do mini•tro, o governo concoraon na emendo~. 
snb<titoliva, coucordou 1111 retirada de p~rte -'• pro· 
post•. Note ·RP, porém, que assim ac.?nlco~n, não porque 
0 governo so J••muadl~so de que era tn"ostcntavel a pro
po•t•, " coo ti rd1o doolrlna que não pU<loS!e ser ace111, 
mos •ó•n~nt• por mera convenienci• de so marchar 
ne•t• negocio p•nsada e gr.•loalmcnto, cnotent:llldo-s~ 
por emqoanto com uma rPll•li•la quu sati,raca de nlgom 
mudo :Is neeessi~"des de momentu, e por isso mhis nr
~cntes. Os cas•moollos entre r•·ssuas ''"mesma relig11io 
s 10 os mais frequentes. l>r• de neces•ldade dar eJlmos 
civis nos que as•im se celollrtio entro p11uoas que nlo 
prr•f•ss§oa uos•• religião. Com o progresso dn emigracilo, 
•ffiurncia de es:rsng•iros, O>D~mcnto da pr·pulaçDo IJU~ 
profes<e religifiu di!Y"ronle, vi rAmais tardo a nen~sstd•do 
d~ ampliar ostns proviJencias aos cssamentos mistos, O 
ROVerno, cont•ntando·•• r.om n. nd .. pcão ~a emenda 
nu~stitativa, nrm por i<so aban lona a idéa da propoila 
em rolação aos outros casos que agora aDo omlttidoa. 

o Sn. O ANTAS :-Apoiado ; valha-nos e~ I' promessa. 
O Sn. MtNISTRO no JMrcnto : - p,,rece-mo qu•, no 

estado rm qao 10 ach~ a discuss!o, dCYo litnitar·mea 
estas t JJ~-.rvaçlles. 

O SR. O. &IANOEL :-Sr. prcsÍII,nte, cshn deli~ 
bera.Jo a não tomar parte nesta dis,oss§o, do que dei 
provas, •h!tPnrlo-me de follor pa 1• e 2•. DiiTerentes 
rnllcs me hrçári!.o n oste silencio; n~o as exp~rei Pg~ra, 
até para não roobu no senado o seu precioso tempo, o 
ta nhom p•ra niio impedir que outros lllustres senadores 
que toont • Jl•l•vra pos<~o fallar hnje m"mo. 

Eu não dl•ixava do hmsntar qne, em uma discussão 
sobro o~j•cto da moí~r transccu•lencia e importan
r.í•, quar pela plrt~ rohgios1, qu•JT l'elo la tu poli· 
li•l" 10 rons"rV•I!e o s3nado tão silencioso, ronton
tando-se aprn 1s com nm di< corso luminoso proferido 
n• •e.gund• di•ens~~o pelo ii/ostra ~eoadJr pela pro· 

A propo>tl 110 pod·r executivo rrna fui emer.rladn na 
cnmnr~ do• Sr<. d"putndos, não coutém disposiçio qur. 
se opp:mha à rcligiiio do 1estado ... 

o Sn DANT.IS:- s.m rluviJa. 

O Sn ~IINrs rno no IMPERIO: - ... respcit·l e resalva 
3R doutrim.s da i~reja cai.Iudi<:a, no m•smo tempo que 
compoteoll!men•e busca "tten ler e satisfazer :Is necossi· 
dad1 do nosoo paiz. N:lo entro ne.,tn dernonotrsçiio, por· 
quA clla offo ó mc1 asaria nesta occ.siilo. 

Mas a camara dus Srs. deputados entandP.o convo• 
niont• em"n:tar a propost,1 do pod"r cxocutivo, suppri· 
mindo A parte de soas disposiçúds relativas aos casamen• 
tos mixtos. 

O Sn. S1LVEin~ DA MoTT.\ :-Foi mesmo por inicia
tiva do g~verno a emeo•Ja. 

O Sn. !IINISrno no u1remo :-E ogov<rno, como lom
llfa o nobre scuador pela pruvmcia de Go,Yaz, con• 
cordoo .... 

viocra de .Minas-Geraes, moa parnr.uhr •migo, o qual, 
oomo o seroa~o ooviu, tinha necessidade do d•fonder·Ro· 
•lo r.r.n•ora~ rortes (dt•s na tribuna" na impr.msa á pro
po•ta qne S. E:t. ~p•e•nntou na camara dn• deputados; 
a•lrnirav .• m•, r.nmo oi~se, que um disr.or5o uo impor
tur.tu Jj,aase sem n m~nor r•spost1, 'tanto mais po.rqoe o 
n·Jbre senador pt!la provi nela de Alin•s:Geraes desafiou a 
tol<os c~ seo• a1rersuios quA viesgerJI comlm•-lo, e 
MalJou o sen di<r.or;o pooco mais ou menos com estai 
palnvras: • Nào se responde rom Insultos, não PO eon• 
vence cnm fnjo·i.s, é por meio do raciocínio: vindo 
r••(lonller ao m<u discur1o. • Corria principalmente a 
obrlg•çflo dn dH a tc~po~ta anR iii ames cJnsollleiros de 
e• h do que for~o oovi los subro o r,hject~ d• prolto•ta é 
qae der:1o pareceres luminosos, que, h a muito, andão IID• 
preb'8~s ••• 

O Sn. SILVreiRA DA MoTTA:- Prupoz. 

O Sn. mNtsrno no Jllrstuo: -Não me recordo se 
propoz, 

O Sn. SILVEIRA o~ MoT'r.l: -A emenda ó do Sr. Pa· 
ranaguá.. 

O Sn. liiNisrno no r~rEn1o: -A omendn parece-mo 
que ó dn cnmwissão. 

O Sn. VAir.ONCELLOs: -Foi nprescnladn pfla com
/Ulssão o dOjlOii nccíta pdu ministro. 

O So. ilfiNtnno no urream: -Cumpria isso aos ad· 
vor6arios da proposta. 

O Sn. D. AIANOEL:- U vou. Cumpria ao• illostres 
sena~ore1, prlncipalmrnte aoR que silo cons~lheiros de es
tado, acudir ao reclamo do Dobro sen>dor pela provin· 
cia de Alinaa-Goraea, .e me P'roce que o seu de;ano, Oll 
antes o seu convite f ,j príncip•lment• dirigido sos ii· 
lu•tres ropresentnntes que são conselheiros do •atado. 

Senhores, donde p.rtirilo as censuras á proposta d() 
meu nobre amigo ? Forão dnquelles que estio intim~
mente lig~dos com esses honrados con&elheiros de estado; 
foj n improusa, que sr. n;io I!Stav,, d1•b•ixo de dirc~cilo do 
SS. EE.t., jto:lo ru~nos c~''revia Jo ac~orJo com :tj iJó,1s 
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P·•r III• s pr~(o.i'a ln~. quo •t1cou violent.JmAutl o minis· 
terio" quo pmidu1 o Sr. mnr~rwz dt1 OliruiJ, 

!Ias, Sr. pr,•si.Jonte, o quo prindp;.J,, cnto m~ cobri
l(tJU a ~tldir a 1 nlavr~t. fui o diH1!UtS11 do fl(jbro t~rn:Hior 
vd" pr .. vfnda do S. Pau lu. ~·;, ll:.nrlo """'I''" "JIH 31JUtlla 
o:u,,lera~ilo qne rl propria de seu caracter. o nolm• snu:.· 
dor proforotr h·oje alguma; proposicúes que pr~c licença 
a S. Ex. para dizor-lbo quo não pus.>o coocoud.1r 
com ellas. 

~u r;rJio quH OH no!Jrt~S st:nadore$ COIIS~lholro!l de os .. 
lado que ,g,j~nárà<l O~ pareCPrJS d~ que f,z rllCOCãO 0 

honrado men!bro pela província do Minas G11ra,s, s•·nilo 
mu,Járão, bO wenos wooiJI<:ár:1o depois"' •nas opiroiõo~. 
o du cor~• não dtfondórão a propo>t• quo era basear!. iu. 
teirar~onte no parecer do comelho de "'Ido, llum olísso 
o nobro senlldur prla provinr.ia de Minas -Gerar.s: • So •u 
mereço a pé< h a 11e boroge, ~e as c~nsuras, quo a impren•a 
e a tribun• llzor~" me são cahiolas, IJ1ll1Hll cabom aus 
nos,os correligionarios, porque 11 doutnr,a n~oénem m•is 
neru m•no• ,j,, qua • m•sma qua ach•·1 nos parecere• doo 
conselho de estalo, que li, que ron•ult·•i "rui• ojliuiãu 
adoptd com uma ou outra woJiticaç~o om pr.ntos weno~ 
Importa o tes. · 

Senhr·res, o nobre senador pela provioda das Ala· 
goas osM1I<•U grande litã" de histori11, r•mrmtou-se ás 
épor.as m~i• antig•s, •nte~iluvian .. s, e ju'~"u que tn·lo 
Isso era pre,·.iso para d wonslrer uma pr<oposieàoquo dlu 
tinha avanc•do. istu é, que o cas•mento fôr:t r• gulaolo 
'm lodos os tempos pelo l"'d"r ctVtl; citou dil!or<nte.s 
.~assaien; de escri,.turcs, '" quaes de certo niio po.Hão 
derur de causar dolorosa fmpressiione•t• ca.a, Eu não 
quero r~peti·la.~. porque as acho tão •bsur.Ls, lãll im
proprias de homens illu>t,ados, (o nobre senador pr~fd• 
riu proposições de outros) que entendo qu~ é molhar 
entr•ga-l;s ao silencio, p~r ex,•mplll, a pas>o~em de um 
escriptor que dizia (o:reio qno uté tra u•o padre), • Qa~ 
não se póole se1 b:m rti e !rum catholico ... 

· O ministerio quo se seguiu ao elo Sr. murquez o" 
Olinda, presi•Jido pijiO Sr vi•c•·nd• drl Ab;eró. nilo• 
adoptou a proposta. O sena lo se ba lembrar provnvel• 
mente du pal•vras escrivt3B com cuidad11 uo nlatorio 
do Sr. ex·miniotro d• jullic•, b.rão da Murit1b1; <h·ssas 
palnns ea titei a scguint~ c<oroll.rio.: que tinh• h•
V•do pouca pradenria na apre.cntação d" proposta; e 
qurm ~. senhores, o fX·mlui•trO da justiça? E' uw dos 
ciJa•Jãos quo tem m•is e .• trellns allianças com os iiJu,. 
Ires Srs. consdhcirvs da e.t:odo >il(naurios dos pareceres, 
Ora, 11ovo crer, ,.elo menos p!H!Owir, quu es:u li lu• Ire 
sonaJur, ex-n.inhtro da jusll~a, o seus collagas du roi· 
J,i.terio, quB t4o dechlido r•[l•·io m•recêrii<~ d•s;u ii lus
trado> conselheiros do est•do, warchavilo da ~ccordo 
com as novas i~r!~s dos seu• amigos. 

O Sn. DANTAs: - Bom. 
O Sn. D. M•NOEL:- !;to é um bbsurrlo de tal qui

late, é uma blaspbemia tão horroro•a· quu na v•rdado 
eu me niiorlouao traball'o de refrua-'a, JID'que r~futa•so 
por si wcsm•. E, senhores, e> ta propo•içào não ~e ro· 
fula só pelo Ncioctnio, é com a hi•toria. e apr•sentando 
os (;lctus histuri~o• d• reis que lorilo t!o bons CJthollcos 
como tXcollent•s m9narchas, 

O Sa. D.\NTAS: - Por exemplo,. •• 
Puis ao as j,Jeas do• pare we; erã11 bons; se os pare

cPrcs em nad• contrariavilo a doutrina da igreja, se o 
paiz reclamav,,, como se diz ne•ses pareo:cres uma me
dioia t•l qual se acha consigna•la na proposll do puder 
exe1utivo, opresentad;1 na outra eamara polo nobr• se
nador pela província do Minas·G•raes, porqu~ tão ced,, 
es•as idéas fur:Io abandona•Jas? l'orque, •mhor<~, ao 
nonos se não disse nos amigos que não guerreassem a 
proposta qu~ corrlinha o penfam,•nto qu" t•stava consi
gnado no~ pareceres dH r.onsolbdros de O• t••lo de~icados 
amigos. pPloJ lU< !lOS políticos, dos censores da proposh 7 

E, scnbore•, não mi será li ito etU occa>i:lo ti\•J mo
mentosa, quartdo se discult', como diRso, um projH\\tiJ 
da maior iwportancia, qu;r pulo seu J.do rr ligioso, quer 
pelo seu lado politico, quando se dou de mão 11 uma 
proposta .du poder executivo, porque o q uo boje se dis. 
cu te não é maio essa proposta reprovada pela camara in· 
Mra,v~t~n,Jo a fnvor dolla unicao•~nto o !Ilustre senador 
poh província do Min~s·GC>racs, digo, quando se roprllin 
o proposta, qonnolo, por. conseqnencla. as opiniil"s dos 
illoatres conselheiros de eotado forilo repruvadas, mesmo 
por alias, porqo~ votlriio contra a proposla, não me 
será licito, digo, admirar-me deata comportamento, nãu 
hei de chamar a allijuçdo da casa sobro elle, não hei do 
pedir com instancia aos iÍiustres 1onadores consolhclr"s 
de est~do que so dign•tn explicar a rnlo d~sta tao no· 
tavd t11ud~oca de t·piniilut 

1\las, eu não o que1ia fazer, St• prrsi.Jcnte, en, como 
dis,e, queria conservar-ruo silencioso, q~cria na 3' 
discasslo conlonlllr·me com unt Vulo ;y:nbojico, como 
fia na 1• e na 2', nãP o.•p•rava oavir prooposições que 
mo soár~o mal, e si~t•l vivamente quo ellus fossem prole· 
ridos por um s,•naoor a quem c"nsagru muita nmiud~, 
a que1n reRpeito muito, e com qa•m cstuu ligado n••t• 
r.a•a, se com eJTeito n<Jal ha allia~rç.ts, ao menos co:u 
quum costumo votlr e cnjas id~as em politka Icem 
J:J;;i:,; affiniJaJe ~om as 'lU~ pNf~ss~. 

O Sa. D. MANOEL : - Ou, o nc bra ~enador Obt:l a 
pedir-meexcwplos ... l'ois cit•rei um ex•mpto da FrJnça, 

O Sa. DANTAS : - São Luiz pnrquo é Santo, 
O Sa. D. MANUEL : - Nilo é S Luiz, é mais oro der· 

no. Lu1z XII, que f,.j um vordad•iro contr•sta C<·m J,ulz 
XI, é segurau.ente um dos mis rn1.1is not•veis da ~·rança 
por todas as •nas qualidades; tão bom c•tholico era ollJ 
como bom pai de seu ~ovo .... 

O Sa. DANTAB: -E Luiz XI 9 
O Sn. D. ALINOilL: - .... e sua vida foi tio clwia do 

(dtos iltustres, que com razão tl por alguns tido ~omo 
bcma\'ooturodo, posto quo a ígrej 1 o não canonisasse, 
Se nós quizessf.mos mesmo recorrer aos (actos da nossa 
historia, e digo nos•a hi•toria em refMench a POltugal, 
ahi, senhores, nó; encontraríamos ni; tilo no laveis p•IM 
;aas virtu<Jcs co·•'o pelo a morde ;cu povo, e furca ó 
non!ess;r que nos reis de Portogrll brilbou sempre o 
amor do catholidsmo, a fid•lidade rí igr'j<, qao se tor• 
nrírão por Isso dignus do titulo de fideli•~imos. Os reis 
ae nossos di&s i jrl não f,Jln dos antigo<, mas d•qaell~s 
em oajo tompo vivemos) todo~, senhores, furltq catnolir.os 
"fo1ão exeellantes monarchas Abrir a hbtoria, e apon
tlr cent•nards de r .• ctos para provar a minha 'a&str~à) 
me p'lrer:e que ó can~ar a auanc1o do senado que co• 
nhoce a bistona muito melhor do qao eu. 

E, senhores, vão era possível de outra maneira; poh 
o cntholicismo que Ó'a bonda·le por esseucin, o carh~li· 
o:ismo quo é obra de um homem-Deus, o catholicismo 
que <la religião a muis arlmlravel, quer •m thoorla, quer 
om pratka, o catholicismo que se funda na lei nova, om 
cojas p.1gin•• o hom~m que as t•ompulsa, quo as medita, 
nüo •cha senão cousas dl~nas da muior veneração, o qua 
só por:ltilo ser o•rriptas o inspiradaq por um homom-DeD'i 
o catbulicismo, senhoreP, qu,lt,·m reiondo ha tantos se· 
cu(QS e •rue h~ dr rcin;1r até a (OII~Oilllll'>:ío tlollcl ; o ~a· 
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th~liclsmo, qao lclll os~uimper!o em quasi todo omnn· 
do, é que!J·,via do Miar em opposi('ão com as maximns 
de um bom gnwrno? O rei cnthc·lico ó qu• h,,vla de se 
achM hnpo<>iLilitlldo de r,zer a fe!ici1a•lo do seu povo? 
Sonh.orrs, t•c~ Joroposícõos ~ão daqucllas que apparecem 
nos ltvros que eontccm us malor"s despropo•ilos, us maio· 
res disparates, :os matares heresias, a; mais horrorosa• 
blasph••mias; mns cu sinto qno o rncu.nobrc amigo li
v~sse o trabalho do dccora·l.u, o, ainda mah, de trazc·las 
no SOM~O. 

So o nobro senador com algumas citaçlíAs qun fez pre· 
tnndosso mo~trar que r.om elioilo o cheCo dn igrt•jn catho
lica IM1bsm .prnti•m abusos; o nobre sena•lor nUo tinha 
neccssi:ladtl dH aprrscn1ar estllS fac los, porque o saccessor 
de S. PeJro 6 b~mom, 

O Sn. DAnAs:- E' infallivel. ~ilo cri~ En13o nllo 
é cstholico. 

O Sn. D. ~hNOEt: - O nobre soMdor qnar desviar
ma da discussão e eu n~o qoJro desviar-me deli a ; mas 
direi ao nobre sanador qu• n•m todos os catholicos silo 
concorles a JCFpoito da ínf.llibilidade do paps, mesmo 
quantlo dicil ez ca!/1edm. 

O Sn, DANrAs : - E os cont:ilios? 
O Sn, rnEsJDENTE:- Allencão! 

Chrísto na torra, a c ,J••ca vi>ivel da igrPj•, sob pena de 
inoorr••r wo aoalhem~ fulminado pda mesm• i~rojll,., 

O Sn SJLV&IRA DA AloTu: -Isto ji elle oHii (lli· 
s••das ) 

O Sn. D. MANOEL:- .... incorreria ont~o nas penas 
qae.u nobte senador l<nt·> exngeroB, quando, seohorts, a 
lglCJa 'CQ1pre p:edosa, Sflm.(l~d misericordiosa DãO )anç~ 
•u:t? do castllo espiritual s~nao Am uh•mo casn,depots d~ 
wullas admocst çG:s, e tlà a quem o S<•ITia t.,dos os meio• 
de em br~Vd reconcJiiar·se com a mesma igreja, O nobre 
sonodor não •p•eciuu bem as penas de qae a Igreja Jan
e• m:to, ru•s lanç.> wão sempre com moita par~imonla', 
com verdadeira aor, e 1 rum.(ll~ a ro~oncillar· se com quem 
a offon~t·U, 

O nvbr.senAdor não se Jembroudeq11e a nossa religillo 
tl tão !Jell,, tã~ so!Jiime, tllo mioerl~or~iosa, que diz ao 
peccador: • IJep·.h de 40 ou 60 annos de vícios, pecca• 
dos e torpezas, podtis em um só momento ser perdoad.,, 
uma ves que tenhais verd•dtlra contricçiio e sincero uro· 
peodlmento. • Em qno rehgíAu via o nobre senador ena 
admiravol eonsolatào 7 Um grande peccador póde em 
um mc.meuto recuncihar-se com D,us. 

O Sn, D.INTAS:- Isso anima os facinoras. 
O Sn. SILVEIRA DA AloTu. (Ben•8ndo·le): -Santo 

Dren da Alurca l . 

O Sn. PusmeNTE : - A Uençiio I 

O Sa. D. MANOEL:- Ma~ supponhamo~ que o papn 
é iofallivel gu•mdo dicit ez cathedr11 •m materia de 
dogma; srg~o-se dar• i que é rmpPccavel? Não; nem a 
igreja, nen1 ningo~m ainda o dl,.e, nem creio qoA 
mnguem o poderá affirmar. P(·riJIIC o p>pa n§o tl 
Deus; pmanto, pootio de parle a iofallihtli hde do papa 
de que nilo qoero orr.o,.ar-me, porqoo ~Aria divagar sobro 
um oftjecro que não ve111 pam a quesJão, dig·• qu• se o 
par•a é in(J!Iivel, n~o é •mp•euawl. "se uil•• ti imp-.c· 
cavei, pó 'e c~omtuoller ahu•ns o J:ilo ha o!avi1a qu• al
gun• papas O! commct.ôrào; mas lstn, iCnhor•s, nil•• 
PllVlnaoln contra a santidad• da r•li~i~o o:a1holica, por
que a tCiigiã••"·'tboli·:a é prt.fossatl:~ por hom•"s • qo•m 
Deus roão d•n o dum d< imp"·'t•abilid>do. Logu, náo 
passa da um•• b .nalitf,do o :or~uw•nto de qu• os pa~as 
pr•tic4r~o abusos, ver.Jada tl qtJe t•ll•< si•o "" sut:ce·snres 
de S. PedN, s:in a p·~tlra an~ul:.r olo edtll.:io rali~ioso 9 

foi sobre e>SI p•1•lra quo Joso•·Chri<IO titl>fi·'"ll a >D:. 
igrej•, quanto dis•c: 'J'u és l'ctru< cl 81lper l&anc pe· 
Iram edifieabu eccle•iam menm F.l portll! info·ri 110n 

preava lcbJml adver•us enm P .. rL<nlo, a"nllnre.l, o 
pap• é o suo''"'sor rte S. l'etro, é o vi~ario do Ghrhto na 
torta, é o cbeCd do pooiur espiritu.,J. 1'rago ht., p•ra 
resprmder ao nohre ~fnador qall 51 a1mirou dd que 
h"uvcsse dous p•Jdcres, 

O Sn. D. AfAN••EL (Jio Sr. Dan lo•):- Para que 
lae1 ap11rtes? O bom cm deve tSiar •erupre pre,.arado 
porque não sab~ o dio nt•m a hora ern que a aus alm~ 
será 6tparada ao seu corpo. 

·O Sn DANTAS : - Nih cntroi ne,ta qu~>>tão, 
O Sn. D. AIANOEL:- Nfu po·1ia entrar, ma~ admi· 

r~u.se tlc qtle l10ovcssc nm corpo r0111 ~oas c.!J~c•s. 
O Sn. DANTAS: -Is lo sim. 

_O Sn. PRESJDeNrll: -Peço ao nobre senador que 
nao respond• aos apartei. . 

O Sn D. AIANOEL: - Pois ba nada mais helio, mais 
con;ola.Jor, l•a nadaqoo esplique mulhor a bond•de de 
um 1"1 do que dizer 11 Fao tilno; • Nu momento em que 
.vo• arrepond•rdui •incenmenre, vossos pccc~&dos !erilo 
p~rdoados? , 

O Sn. Do~NTAS :-llla5 não dig& isto nú e cru; 

O Sn. PaesJPENTE:- Pc'çO ao nbbre senador que não 
1111 apnrres; ulio me obligue a nsar !lu um& medid• 'IDO 
n.ào tlooPjo mais. tomar. Trola·>e dus casamentos acatho
hcos, e ~ ni·b•A senador a~ tá dando a part•s qno nilo &ã~ 
de maneua. nenhuma permiltcaus, e qoo bem quizen 
que r.lio apparecessem e~cripto1. . 

O Sa. D. AIANOEL: - Basra de dfgrRsslo. 
Não Fel para qoe lroox~ o nobre tenador tantos factos 

histori®s reJativawenle ao caumento, qusndo temos lei 
a que devemos ob•dr.ccr. Cumo calboliCD n6o percebo 
dllTdr<nQ~ tnrre o contra\O e o casamantn.·N3o •r pd:le 
contestar li igreja o po1ter de IIli ar as eo1diçi!e• sob u 
quaPs o ~~samento deva Ber uma ani4o pera•illith, dig· 

O Sn. SJLVEIR.\ M MorrA: - Absur lo ser h um n• llo pnn•c~n e att! nulla. Se o Estado quer srr chrlst4o, 
eorp~ ~cm cob;ca. dcvn·'~. •~ouform~r com os iwpcdime~l<•s sobqlanciaes 

o Sn. D. AIAN.1EL:- p,,js I) •orpo cnthnii-,o tem dono . tiOimnJDados p ·b lgrPja Tamltcm ao E•tado n~. li~ito 
cabocas; o chofrt ,,,, pod•r ~•pi ritual, e 11 cb,.f,1 <lo pudor e~rab;l•ror P~r su~ parle r.ondi(~rB, ftob as quaos um 
·t~mpor .. !. O ~apa cw nom11 CI'UM amb•H 0.1 podere•. casameniU folio em foca da igreja ~erá prifldo de lodos 

os eadtul civis. 
O Sn DANTAS:- li.' mi. til r• qno ru não entctJdo. · 

V;omos ndbnle, porque não desejo fozcr par•d• da 
O Sn. D ~f.,NOE~: - lh muitos S0·1PI; s qurt 'xi.<ln eru•lic:ro, quero limitar•mc á mot~ria de que se trata, 

e9q~ mistura, o m• f"'roco 'IUo não 6 ocr.a'i~o dtJ traJar mesmo port(llo nfstes t'rupos proxrmo~ não me lenho 
do nm oltja·)to do tão ~ran1e mnnt•, o qu» e<t:l OtCU· ncoop:ulo d•stl q~~sl~o: sB qu•z•sAe f•llar, 50 1·v 
('nO \O :lo olt •nç!o fia J!llrOpl, 0 '1'!0 S" n50 p~,le .n•·gar furcu pam isso, IUC·Jn~·hi 1 FOCCorrido dos Jivros ;U:s~:~ 

·6 '!tt•~ o p1pa é o su:.:c.q<or •!·1 ~. r~tro, vrg~rto <lo • ~onld, al;.:•tns •bs qu1e.~ po. A~o; c, pldindo ao Mllro 
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senador pulas Alnq6as quu loA>o Cavallario, •JUe citou 
na puur.o, p11ra tnr uruii idCa du qllt) ú Sacramento 
in ge..cre 11t i11 1pccie, p,.1ra niu p,ruforir proposiçõ•s, 
quo ::wguramuutn 1:ào for,io onvid.s cum Jlr!U.cr nesta 
CiLSa, ntHn ser à.·· li 1a.s com s:,thfa(:i.u (lCJt quem J)fuÍIJ:ibe a 
roHgi:io caLhoJic~, a~CJ~Lolil}ot,·rowí&Oa. 

gna as minhas ídóus sobro a materin. O nobre sonndor, 
qu;rouuo prov•rquo o püolor tcm~oral tom" >1Jroita ao 
A~tdl.J~Jlt!Cer rt'grt.s· tt ro ... pcito do contrtttfJ m&trinwnia.l, o 
quo so :;o obrignr um prt1tHht:1utu é. as"ilrnnr urn termo 
coruo a igr••ja cxigo<, dcr;laran•Jo <JUB ••·US ülhos serão 
aduca.dos o in~'~truidos na roliglãJ ':nttwlka, f . .tZ·Stl uma 
violauci&, oJicudo-sa a cunstitui,ão, e até •fa>lu-so da~ 
na, 5as plagao a torrente do om1graçáo, •oc:orrcu-.1e do 
art. li" ua me•ma con•tiluicii." que ~iz: • A religião 
nthulica ap.,.tultca romana continur.rá a sr· r a religiãO 
do iwperio, Todas n~ outras reliu.iúes sorüo ponnitudas 
com sou cultu dom~•n•'o ou parttcular, em casas bCUI 

Senhored, não h,, ~uvi.Ja dri quo o Conciliu do Trento 
llit•bdeceu as r~~ras para a r ... l.bra~iio do cn•alllcuto. 
o nãa tinha a igre)" diroito do faze-lo, ~·n·lo o casamouto 
um ~ ... ~acrarneuto;; da lei da IIUV! ~lli.ouça? S•gura· 
lll•nte. Niio eoti o Concilio Tridemino rccclido ~~otre 
nõs ? Som duvida. 

O Sn. StLVB:nA 11~ Mon1: -Apoiado. 
O Sn. O. AI ANilE L :- p.,,. quo pois linda sB affir· 

ma qno o casamento d~vu •or regulado Uolicamonle 
pelo JIOdor eiv&! ? · 

So o p<.d·r tampor•l de;:lamr uullos o~ contratos a 
!fU8 f,ltiio Iaos O ta•S Cuudl~ÕIS0 nlio pLdt!IÍ /1 i~J~ja 
aoda1ar nulil.s os casamo11tus IJUO f1uão celebrados ••m 
as íormalidad• s qu" olla presetc• c? 

Mas, dir-tuo-t.üo: • · l'uls ;oja ombora nullo o aacra
m.·ntu: más uma vez que o contrato civil ert:i v•li<lo, 
produz seus olfeito•. • E11tiio, s•nhoros, o e,sarnon to 
nii() á sarrarncn10, oo, sü ti ucrumeulo, fi u1u ucra
JDcnto nullo, porque 11iio foi culcbrado conforme a• 
preocrij.Cõo;; da igr•i'· l·to é cl•ro a ovidento. Dizer 
<JUO o poàcr tt'mpvral pódo dedarar valido um casa· 
manto que a. .igreja julga uullo, por<rue não fui culobrudo 
cóm as formalid•des substanciaes ó sltscilar uw verda· 
deiro confl<cto crotro os dous pod•re•, é dar ~ccaaião a 
um acbisma, é ~crturbar a harmonia que deJe sempre 
reiltar entro a i~rrja e o rstado. 

folrroa alguma exterior de tomplu. • 
JJ•.qui, diz o noLro ••mdor, v~-se qon ~ rAiigião 

niio {J considerada pelo estado c~mo urna obn~a~ão, ó 
SfJOuas um• weaida. pulinca. - O nobre. •en~•ror f·~i 
adianto, e di~so : • Ntnguem ó obfl~hdu a s•yulf n reli· 
"l~o do cstaoio, riingucm ó ~brig<~l<> a educar •c os filhos 
nclla e •e acaso tivcssu e•t• ohrip~iio, ent~o niiu ha· 
vi• ~lennoia, então havia uma ver,lar1cira purseu .. ição, 
enlih ninguern viria procurar um ~ai~ ou•lu •c fór,a uu1 
pai a educar a s•u• li lhos cm urua rclrglá•) hiiTcro,.to •l•· 
queiJa que olle p!<>lossa, · .. 

Senbores, não posso concordar com est• C•ptm~o. 
Quando a conotituicão diz que ~. religião Jo i ou perio 
continuará a sor calloolir.a apostolh:a ron>aua, o quu •1uor 
dizer com. i&Lu? E' ju~t!1own.tH o contt•:.riH no ·JilO t'XistH~ 
pur exemplo, nos E•tllol<is-Uno•los ou•te ~iio ha reli~uio 
do J!:Stadu, 6 qUO não f,zom U•Sp117.aS COai rlouhUlll cUlto 
religiooo. O nohre •en.rlur d'"'" que rcli~iiio do estado 
quor dizer a uuica •stio"ndi;.da j.clo ••la•lu? Mas, p"r
mittil O nobre SOroao10r q11u lhó pHr~UOI6 qual &i fJrOVaS 

dt\ ~;ua. assercãu '} Na cvnsutui~:r1o? Niio st'guramcnto. 
E b:1sta combinwr n l'l part.., 1h 11tt. 5° cuu1 a. 2~ para su 
··onvenct~r di.titO s.!IIIHJrljs. us reis de Pnrtlll,\:t.l forã.u 
ewinrntrlWCt•ttt ··~~ollhó!icos, t' ~S~':I. b~.ila qu,, I id .r te p.út
svu felizrut!ntu Jmra us sr-U"i ~1csr·ou•1tHitflt;, N"ul o prin· 
oipe m•"nouimo. q<IH lo111d•·U o iu.periu, Dftm os illus
tru~o~ hrasi!eiros.qu.-~ rudtAhã·• ll cun"lituic:Lu, considerá· 
r!o nunca • r•li11•lio ca1nohca como meio politico du di· 

n~speito muoto as opiniões do honra~o senador pelas 
Alagóas, ma~ peço li.·euç" para dizcr·lbe qM• ~ão •rro
ne•s O peri~O&as, Sd O honrado IUUI~hro tem profunda 
convic~ão do IIU• diz, ha do fazer-me a justiça de aor•· 
ditar quo, so o oomhato, é porqu~ c>tou iutiouamcnte 
convencido d.•• doutrinas qu•• ~x~oudo, doutrin:os qu~ 
;credito ~~rem verJ.,deiras, fundada; no• sa"rados ca
none•, e desenvolvi~~• o exphoados pd.s canonistas ca
Ibo icoir 

Disse o nobrQ senador: • Soutos cathu~cos porque nos
sos 1•ais o furão. • Pu•lia·s• dizer i.-tu · qu•ndi.o er•mos 
moços, e ainda rrão linharoos Mto e;tu lo d~ religrào Cl· 

tholica; mas hoje, n~ irlarte, em 'I"" nos achamos, somo• 
catholiCOS porqUH t•DIOS IIOfiVÍCÇiio ~ro(onda ole ojUO a r•h· 
gião de Je:~U}l•Chrilitu é a. Dnir·a sattta, vcr~~·leua. o qu~ 
nos !'ód• f•z~r fultz"• no outro mundo, !lO> ta comparar a 
nossa r•IJgi1lo r.om •• settas dissirtaotes J"ra se conhecer 
qa" só aquella é ubra d• um Deus; e que esta~ !ão obra 
ao• homens. Os livrros sa~rodus podião 'er e.eriptos por 
homens que não russ•·m divinamente inspirados? E sendo 
divinomeut~ inspirados podi~o ront•r falsidadu~ cowo 
cont•em todas as sei la~ dissidegt•s? 

,;~ir o povo; elles '""'pre c. U>ld.rãrilo a rto!iv1ão catho· 
lica, oorno a unicn vedad.ira, a uuica qu• nos pódo 
f,•z•r f,.lizo~ no outro mundo. 

Não ba verdade stn~o na ·r•ligiãu cathollca, porque 
fÓ Deus ó verd.doiro, o homem ó maoriroso. 

O ubj"olo é va,tüsimo, rn•8 nfio SG 11~ ta agora de 
mostrar· a v•rdade d• r•liKiila mntu q~e professnmos e a 

· falsJd,Je de tortas as Ecitaa rli.sidonte~; ll porisso aeixo 
por algon• mom•ntos o discurso do nob•e s•n•dor pelas 
.AlngOas, qoo, se rrflnctir melhor, ba de conbcccr o erro 
do algumas propnsi~~e•. qoe p<oleria. . 

A qoc5tiio tjUu pnnctpalrnrnte wu chomou á lrt~mna 
foi a que aventou o nobre senador pela provlncta dll 

S. Paulo, que corno j.í disse, f,d lan·lo •·ow a wodor.çfio, 
criterlo o forç<l do meiocinio que todo~ llio reconh~· 

,~,em, alguma cou.~:~ dis1c, •rue, fO u[o o ouvi mal, r•pu-, 

E. su assi on n:lu ~e .. sa•••rn, não er~o catbolicos. A 
c .. nstitui~ão fui •abi• qu .. n•lo purmitt•u a' YUiras roli· 
~i~es, seu· culto dom•,tl':o ou fJ&rticul;r om """' p.ra 
isso d·~t• uuda~ 1em fórma ~tlyuma exlerwr ae l•·mplo ; 
mas n:io 10 segud •!D• d·ixa>S" uu arbiLriu d·•• brasli,Jroo 
educar seus filbos n• rdig<ão que h"m lhes parocosso. 
A consmoiçiio, decret.,udo quo a ro1ig1ão cutholic• é a 
onioa do iwperio, obti~··u os hrasiloiros a segui-la, e 
para ditTerençar das outras religiõ•j, a~onr•s pormltuu 
que estas tiv.sseta os seus cultos ern cusas gem fórrua 
exleriur de tom1•lo. Pois, senhores, seria in•liffdr•nlo 
que os brasileiros !oss•m catholioos, protestantes, gre• 
gos, •I:.? Seria ~sn o e•pirítG do art. 5• da lei funda ... 
m•ntal, outor~aja por um vnncip• t1o catbolico, como 
o Sr. D. Pedro I. que até nos seus dt•tr•dcirus momenlt•S 
dtu as m~is oxuborantes provas da sua adhesão, do seu 
arnur :l r,;ligi~o catholit'3? 

E''' pnilosophismo qu• apregOa com uma das sats ter· 
rivets muimas, qoe ó inditrorontu que o povo tenha 
otll ou aquclla religião, por•JU• a rt~ligi.\u é apenas um 
meio politico da diriair o povo: siw o philo>ophilmo n~o 
acredita om religião nenhum.? 

0 Sn, CARNEIIIO D~ CAMPOS:-Nãu Ó a conclusão. 

O Sn. D, MAJ'(OEL: -Desde que V. Ex. quer a tol~· 
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l'attCÍa Jll\";.~d.~ ao j;Ght•) t!d qc.c lpjrJ rtt•'MG& :sos t•ntltUlicos · fu~ lrmhrnr l]tlt'-' sna pr·olu oM:i C(•n,JNnwula iÍ frt'nfi~·:iá 
Eoja pt~rmítti.io obrigar sens filhos a pn.fdss .. rttm ;, ruli· ol!!l'n:l, :w njo purt·~lm·r á igl'l"ja du IJI:'US '/ 
~:illo •Ju e,ta.Jo; a con"•tu•••ci, mre»ada c quu V. Ex.. Vawo> a outro !Janto do discur~u do nol•ro senAdor. 
n~o est:i do acco1·1Ju com :~s doutdna.~ dlt igrr•ja. fuu latlüs As UJCÕt!::i n:to tct~m rt:ligi~o durnin:ultP, porque. s~ a 
na tDr.riptura MlJ;rJ.da • g,1ullcm·s, t11sso o Ut\'iuo ~Jt·t~tr,· tivosst~m, han~da ruaicJi·ia u rujuor:a; u, existindo JUiuo~ 
o.vs 11postuJCJs:" (ll'f't;ai oovaug.,lbo a toJo o uwntlo. qntm ria, fl:u··l:itl·IJi;. !JefM'gujcão. St.:n!JOrt~l'l, llÓS n:ru ltllllúS 
acr~ait•r o [~r IJaptisauo será ~alvo, ']UilUI r1;iu ar.roJit.u rcligJilu de maioria; a roligi:io do L'dus ~6 bra•ll•iro;; 
S[!rá cowluwu..tdo • Fórada igrnja do Uc.u.s nlin h a ~ulvil~àu; ó !L cathoJica, 'isto é, que a igr'j" clltVJHHia run.:1oll, ')UIJ 
qu .. r (lízcr C[U~ o reino do céu bÚ t'bt.i ;,IJ:rl·• pura o roChflhl!CO as~ llu Uornl fJIJJ' Sell Ct!UtW du u:lidat!u, o' 
"atholico pon[Ue IÓ o c:dhulico penouro :\ i~r· j< do qu" e.ti uniJa fio C0111UlUnlràu Colll '' p:.pa, e inlinit:.· 
Deus. Cumpro pCJrt•nto tducu1· os no,;os fi !Iro• na ro· monto mab o<palllóll,la o.n toda.• ai p:.rt•a do hrun,Jo •1o 
ligiilu do OML•d", qno ó a c;tholica "l'ootuli~a romana. qae Lo•ias as outras seitas, tuuwlas ca.ia uma tlDlJHI'li· 
O que assim não faz, nr:o ó catholico. ,ul•r. Náo lla l11g•r conllccido na terra O•JJo ull~ n:lu 

O Sn. C.lh.NEJno vc CAll~os: -Calbolico, tcnh~ lllhol e pastores. 

O SI\. D. M.I~Or.L :-Sonhtr•s, so n ruli,ião cotholica, 
wn.lo u religião llo esta•lo, nio ó c.brigatoriJ, pura qoo 
o j•tmll"ntu s:rgrad,, qno pro iarn!Js aqui o prt•s•ãu todns 
os owpr~gado.< puhli'"'"? Pu is o ífU6 é rnanlúr a r·,ligifio 
do os1.1do, !errhuro•? E' só não rDachinr.r r:ontm ollu, nãu 
doJiarar·lha ~uma? N:!o, Mar. ter a rcligiiíu c1•• e.t.do t\ 
conserv:~-ln uo m•·smo e,!ario, ;u·tenta·la. empr,gar o.< 
rne:os p:rra que o lia cootirruo. Como se po te.r:i conservar 
a r11ligião c:ltnolit:a, su o~ pitis n:lo a flll.siw;.raoo a SftUS 
tilhus, mostnn<o-!hes qun é a unica rer.i.deira e cap~z 
!lo r"zer a fdj.,r,J,,do d.lles uo outro mun.to? Corno 
cumprir o jurarnouto »grado, portnndo·>o cour indiJT". 
rcrrca. a respeito d1 roli~r:lo sarita q•w professamos~ 

O Sn. SrLVIWIA 0.1 MorTA: -O que o rr~brA seonrlM 
pd., provi••Cia do S. Paulo niio 'I"' r é quo o Estado a 
mande ensiuar cow a exdusiio •las outras. 

O nobre senador tawh•JIU tronxo a nocossid.ruo d• ol· 
tr:rhir· colonisaçãu p:.ra o illljJerio, a 'llla! rlilo vew por 
can~a da violcncia o fJersegui,ão, o tlDI' !a!t' uo rrro• 
videuctos quo facilitom os C:Jsa~ceoto< e rogul"m ca 
dtrciloi da prole, Priwe[rnwento !!irei aD nobre senador 
quo, se eu me penuadisso de que P' ra ~ llra;il <·migrava um 
tlio grande numero de pnt··stantes, que a religi:io t•atho· 
Jhm ,;ofrrería gravo detri•ncnto~ e jlue as sAitas tlissi!.lt!ntt•s 
sHornartão em pouco tempo tão poderosas, IJU• o l.lr;stl 
ti•laria (poroJOe·mo a llXprtssiio) protPstantisarlo, eu niio 
quercrl~ t•l emigração. 

Pretiro ver rniuh:~ · patria menos ;diant•da, JU3,q oa~ 
tholica, nos grandes benclictos quo ella colhcrill d~ um 
grat••lo numero de protestantes qno se dirigissom lls pia· 
gas do Drasrl. Quo importa a folicid.,do ncst~. mun•Jo, 
'loarr lo a ni!o h a no ••otro ~Mas, pergunto lambem, ha 
pers:•goiciiu e violtmcia par• os emigrantes calholicos t 
1!: porqu~ nãu vêm elle3 cm grand~ numero? As cau>a~ 

O Sn. D. MANOEL:- Logo tomarei em ,onsiderr.çilo o cru• obHiio a emigr•çao ~ara o imperio sã•• outras, quo 
3p-.rte do nobre wnadur. ji teoho •xpo to por diiT ront"s v••zu,, i1 qu" em ~clld~i:lo 

O qoo d:i wuis •·uida•lo ao nonrr.do mc•mbro pnr S Paulo 
é O l~r!BO que a igrej• Jnalltla lavrar J'CI~ llUhlllllO IIÚH 
P'rlonc~nte á roligiiio Jo Estado, no II'Ml ~o obrigo o a 
e·1U·:ar 11 pruld na roli~i~o caLtwliJa, Ora, ~onhcr•s. se o 
nobre "' nadur •cab~ do ouvir o qn• eu disse a re>peíto do 
corrtmto çrvll, so o individuo qu~ ousasse srm uhsnrv•r 
o conlratr)' civil, ~U1l pruJa ,,ão leria Uirt-itu á h o
ranç:t, como ha d·• qurrrr quo a ig Pj~ rH'io imponb:• 
ao wotcstaot•, qc1e cas•r com nrn" "•thorioa, o dovor rlo 
e.Jucarseus filllc,, na rnlig•àucath"l"'"? M••, Sr p•ed
ri•rrta, o qaH quer diErr isto? D11rante a minorirl:.d• os 
filho• ~e~uiráõ r. religião ca1huh11a, mas o11lpc·Í> ,1tw r.hé 
g•rew á maioridade, qnamtl que os umlrar:.ç•. do, iuf,·lir.· 
mente, seguirdm a rolrgiiio r1o sous J~>O•? cltg" iu("riz· 
mt.tLIB de propo9ito, porque so ou tiVtiS>B o des~r"~" "" 
vor um filho meu seguir uma seita ~i,siduol·• .u o r·• pu· 
tarlil um ente deslr•çadissimo, eu r;ão a. I~> ria ~r"zcr ou· 
nhum na vid~, polo monos setia som pro um ohjo"t" P"'" 
amargurar meus diaH, porque eu, catholi•lo, <~postoJicr• 
romano estari" conv~noido d~ qoe aquoll• almo pnrli~~t• 
se-hl~ ir.Callivelmente aenlo bO couvcrt"so á ruli~i:iu 
catholica, · 

)las o n~bre!onadordi•se-.• Faz ·.s• uma vio!encia•
Q11; violonc1a, senhores ? Vó; sUjcitai·vos d< "ndicõus 
que a !;i impõe a um r.t•ntrato, rttu clwrn ris a istu 
violemia, e aubais vioiCIIJii,; " r•rs,guiç~o. no exor· 
ciclo rlo um di r i to da igrcj.,? O que r•ó hl ucont.,·or ó 
o indiyi<ino niiu .~;asar·s~. uu1a vez q11c so não qu 'r .u 
jatt1r ri dechm~ào dol quu •r:lucar:i sou; lllhoH na roligili11 
t••tholi:a. O gr;ndo 111al "riil que os /ilho! d• Ulll Co· 
ttwli1:ú o utrt pro1t~Manlfl fu~snUJ o luc.,tlntc na religiilu 
dostd fl não na d;1q1tt~llt•. J~' violnn•~ta fdh !tO pww-.
tlHIC I t cão srri vit·lcnch fdt• uu cdlrulic:l!, <jltardu 

ONOrtuna h• i <1u !omh•·ar ao nobre senador pela pro• 
viuci• de S. P:ll\lo. 

Querur:l S. Ex. que se regulem os casamentos dos c~
.~boli,os? Cilrtumcut~ não, porque est~• regulados. Tr11• 
tara dn3 cosamentos acathulicos? E' o CJbjecto da emer.d' 
da camara·do~ Srs. Joput:td~s. •Jua já passou em ~· di~· 
r.ussfio, o seguramenlo ha •I~ ~•r npprovada na 3 • Refitiio 
os cas;mc .. tos ruixtos. Não s~o ninda muito fraquontcs 
taos ''asameolos no paiz. 

tl ,,orventura .tem l,;.vi•io diJII~!liJade nas 'dispensas?· 

A Sé do Ro\ma, nin<lalra pouco, uã01 aogmentou consi· 
der,.•ehui'!•to o num cru de Cli<I)S Pm ·qno aos bi•I;O.i 6 
r.u·.una:lo t!OOt~dd~r tu c.~ •1i . .;pi.Jns:J.:::? E!itOU c>~ r Lo I{Ue a San· 
la S~,.qll:: trrn nta•IO nas melhores 1hsposicõe; para CO:D 
u l111jJ•'IlO, hn 110 tlll~lllenta.r aintia 111ais c"~as f4CDlJ.a ... 
ct~s, so u gov.~rn ., <• j u lg • r in•1isp"n3a vcl. 

O Sa. C.INS,\NS.\o.ns StNilrau': ~ A11•darb, 

o Sn. n. AIANOt:L: - ... Tr•Dlplilri.~c,A, pci.•, 1\ esJe 
ro>p·ilo o honradu membro por S; P.rulo o não tonha 
rocdo dll '!Ue, por f•lt.\ da di•r•r.ns••· M •iilllr.ultem ou 
tornem irupo!!ivrh os casam~nto• ro1xto•. 1!: eonviri~ 
[az..r cxiglllcii!S " quo a Santa Só n:io píle ~atlsf•z,r, 
prind pai menta na~ a•JttiiiOS circumstancias cru que " po· 
xi~ãu do h\llDmo pootillco n~o pó.le deix~~r llO •:ontri;tar 
ao verJarldro clrril !1o ~ 

O Sn. CANSANS.to no S!N!liDD':- Apoiadr. 

O Sn. D. MANOEL:- Nesta partoAu n~o podia dizor 
mr./hor do quo o nobre A~nador, qu~ mo honrou com 
saa apoiado, o fez no seu bum ol;1horado rcl~torio. Tora 
'" dito: • As tHrtendas da cum:rra dos Srs. ddf•Ut••los são 
in:otnplot>s, ó ncccss~~rio fawr mnb al~uma.• Se os no
bre; !:uuador•·s o,tm~c:u qne nós po•l•:tiamos fa~or um~ 
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!d roais extensa n·~ul•n.Jo mrsmo molilor o ol•}lcto, cu 
Jloclerü cúHr.ordnr com r,s nobres scnudore~. rn.1s pará a 
aetulli·J:~cl~ 1 mo pHtlCll qoo e,nta é sufficicnltlj .. 

O Sn CA!'IS.I~&Xo oE StNt~nu':- Apoiado. 
O Sn. D M.I~OEL: - .... uma vez que ttó; niio ncha

mo.i tll.J,;tl\1~010 Jl3. CfilelJraÇ~O dnn Cf!SUlOOOtOR mix.to~, J,JOr .. 
(jUO a r.l>rto dij llvw> eetá prontpta a aur·nos todao as 
dlnJJtms.a.41 ••.• 

. O Sn. C.l!iS.INs;o nc St:mtou':- ApoiaJo, 
O Sn. B. M •Not-:r. : - .... r .ii o só as j:\ ronr.cdidas, 

n1a~ loJas as outras quo o goYerno entender que dov" 
pedir, " 

illils, ~e os nobros scna~ores entçnrlcm qna;ó de obso· 
ln ta ru•CtlSsld•do que nó i approvoraos ji. o j:i a proposta 
do püder I~XOJutivo, l•lT•r•witla polo mou honrado 1<111igo 

o nobre s•nador tom algumas rpinW s qn,, sã<l orro
neas, otr~:-n·1flm os puncipios de uus~1L Hdl~i:io_ vã.J do 
r.nl!ontro a di::posi~ões l1!rrninnnlt'S l'h i~Irnja, qu~ 6 a 
tl Pposita ria da fé, e in terprotn dos li vrus 'ag' a dos con • 
tidos 110 antigo e JJOVo testam··nto, 

Sr prcsi~o,,te, que tP.nha eada um us suas crcncas 
"rro'o's de inlcr11is solus /Jeus, mas m1 rri fo>t••·los, t"nd6 
pro>tado um juramento com a ... ~o pobro us Santo• E.vnn
g•lho< de muutr.r A tell~tllo c&tht•lica apostr.Jh•a rornoua, 
mo pu,co que nlo é d•do a nm senador do lmperio. 

O Sn. DANTAS:- Qaaes ~ão essas cr~nças 9 

O Sn, D. MAióOEL: - O senado aind• hojn t•vc ocea
siãu de ouvi.Jas. Não nego que o nobre ~euauor seja ca
tbulico ... 

O Sa. DANTAs:- Então ... 
>ona~or pela prúvincia de Minns.Gornos,pi!Cil lic,nçn para 0 Sn. D, MANOEt,: _ .... m~s tem cert.ls opiniões 
~i;:or quo ~ prnl~nda pc•1o quo nó;, ;e~uinno o exemplo que não !iio proprias de um cnthollco. 0 nubro 8cnn1or 
!lo que ac praticllu na nutra camara, doix•imo•, por ora oo r• i\ o rr·e levo a mal que dig• isso, porque. sonhure.i, 
mMns, dt• parto a p1opmt1, som duvid• alguma clabo· Origines foi 0 doutor da igr•ja m•is sabio do fCU tempo, 
r~•1• com as vr.tas ,,s mais Jlntriuticas, com os fins mais c desgrllçad•mr·nta cahlu em erros not.vois a respeito 
jnstos .. ., do rcligrão e foi r.oudemnado em diffórentos concílios 

O Sn. Fr.nnv.tnA Pr;NN.l:- Apoiadr. gcracs " provinciaes, 
O Sn. IJ. AlANOEL: - ... nem eu podia dizer 0 con- A hi.toria oiTer•ce muitos outros exemplos, de que sem 

trario rlo tuo ruini;tro que, além de honrar-me com a do vida o nobre ~condor ha de ler conhecimento, vi• to 
sn~ p••rticuJar o ~nlig• nmisado, o senado viu que Jhe que é dado á J,itora >Ja hi.tori•. Ainda hoje fez oslen• 
pre•t•i 0 wtu fraco avoio, qu~ coruinuadamente estive a tacã·J do •huudaot~ li~ão! Assim fosse e lia melhor npro
;uu '"'Jo, qtun•fo rreit:~ Clsa solfrilu a mais forte oppo- veitada I 
~i:;ãn do outros com cujas idú<s o meu nobre amigo con· Como o no!tre acnn lor asseverou em tom dogmatico 
0ordava rolativarounte á Jrro~osta.iN5o po~in, portanto, que a iulolorancia, as persegor1õ·s produzirão o extraor· 
eu dci:r.ar de roconhe.:or hujo as vinas patl'iLtic•s, o Qiuario kwnloctm"nto que se realizou nos princípios do 
des,•jo siueero qoe o meu nobre amigo tom du regular seculo XVI, isto é, a divis!o dos estad"a em c!tados ca
de urna maneira estavcl, digna do nós, um objeeto de tnoliaos, e estado~ pruto.stantes! !tláo foi 3 intnlerancia, 
IJUJ'"nha iro pürbncia, (.r .. vad·• ncsro helio preambulu não forão as pcrseguiçaos que induzirão Latllfru a lovan
qae u meu uobro nruig•l f•z proeeJerá pro~osta que apre- taro estandarto da bem ia, o a queimar em 152il a bulia 
berllou na CJillora do• •1•pulndos. deexoowmunl•ão fulminada contra elle pelú papa Lena X. 

Nas, ~errhurr:s, nlgu•m nos porlerá disputar o direito. O ciume, a ambi~ão, o interesse, taes sio no pmsar 
d~ ngular os casamoalos acattwlico•?,Cr·eio que m~smo de mui:os escriptores, as causas vor.ladeira~ desse la· 
o mais der.idi lo ultr.montano nlo o poJ,ra faz•r, em- mentav.l acontecimento qao fez correr sanguo •m jorros 
hora o nubre senador pelas Alagoas rcferioso a opinião df)lOi• d• urM lut• que começou cm prinr.ipioo do so
tlc algrllls theoiiJg<JS que S. Ex. cb1mou p r•ltns, ociúsos cuJo XVI, e terminou no meio do seculo XVII. O pop~ 
que clwgoriio ao ponto d~ diz••r que o poder civ1l nã•• L'ãu X, em 1517, publicou indulgencias ll encarregou 
podi~ regular os cn,nmentt•s, mesmo dos llC·tllwlicos, e os dominicanos dd espalha-las pela Allema<•ha, e Lu
qus isto ]Jertc•ncia á igr•ja. Mas. Sr proâdtmta, que tbero que pmencia á ordom dos Augltsti<danos foi ci~so 
13m a igroJa c~tllolir:a com os casamentos dos Qcathulicos? .t~,ta escolha o princi~iou por atacai o dogma das iti• 
Onde ó quo o Condlio de Trento rcgul& os casam<•nto• dulgoncias. Lt'~oX.pror.urou por todas as maneiras fozer 
n:lthnlicos 9 ~; aCJ po1lor temporal, a quem unic~meut~ com que Luthero se retr ctasso, e quando soube que elle 
<'omçet,, rr~ular os ef!,tilo• civis d•lta's casamentos, e é tinh~ queimado a bolla da ex•:ommunMo, profuriu o~tas 
ja.r.~ment~ u quo faz a emenda d~ outra cama •· Ora, palavras: Fra MarJi110 aveva 11110 buone i11getr/10. 
a ignj" puderá, 'pllrlanto, lan•;ar em rosto uo Brasil do A ambi~ilo dos soberanos, em rivolida•le com o poder 
"" tor ""'upa•Jo do um objecto, do saa competoncia ? ecclasiastico, 3 avidez dos nobres leigos, que qneri:io 
N:lu, s•guramentu, e po,so a~suvcrar ao nobre senador apoder•r-so d<•S bens da igrej~. por mrio da seclllari
que, Hó passar a oru,,nda ll•1 camara dos deputados, sa~ão dus bonrtlclos ccc!esiastieos auxlliãrão muito os 

1:onhuma roclarnadiu haver;l du pme d~ Só de n .. ma, planos do Ltllhüro, que aiOm viu o triumpbo de sua 
I>' tumpo, Sr. pr,sidento, de colher as velas do meu ~•u>a, assegurada pela p.z de Nmremb~rg. 

,Jj,,•.urs.J, .u o isso mais do que prt'l.,udia, nã) queria E' verdade quo a igreja f,z o seu dever; o havia do 
f1IIM, como o haviaa>scv•u•lu aos m•US amigo~, e não tolorar o erro? Cruzar os braços nll presença da hercsi& 
fallt:i na primeira o s• guud~ disr.u»ão; mas ouvi pro de Lu1boro, cujos r,tsult~dos foriio os rn:di f.tals o da
JIOói~:íJs que, ama VfZ profoti•l,.s nesta casa; nffo dovem ploranis? Aind~ nesta parro o nobrd senador pelas 
JMS'lr cksaporcebi,las. 11iw dtvorn d"ixar do ter alguma Ala~ô•s foi inf,Jiz, apreciando as causas qae produzirão 
N·•f}• ":·1. Suuhort>s, ;c tives>e algG•na itJOuoncia >obre o a beresia do Lutboro. Qu•m sabe se S. Ex. não leu a 
rr. '" u.-,br<l umrg,l, pedir·lh~ hi11 como favor espPcial, historia desse triste acontecimento em algum livro os
'l"" u:1<r p•1bli·~a5•o v >~ll rl•.1r.nrso, C•U enl5o, qae o cri,.to por protesl;nto Y 
wrrij(I.,~>J du ma mira tal, qno rrãn nppnreCilf>Clll c'rt<s Mas Jcmbro·So o nobre senador pelas AlnKôas que do 
;•'"l""''~'s CJII·l .;vancull. O n•·brc sonadnr tem títulos luthoranismo tom trata;o 39 seitas, o todas dif!.rentas. 
•I f•;tim~ puh1i,,,,, faz bonrn no paiz pela soa iudopen- !'eco ao meu nobre amigo rJUO se digno do lor as l'a-
1.1· ::c~:-. •.!n :-: traclc~o·, r·ol.! tru,ndn .fr.:\n~& eowo f-.\lla i rna! · t i~tfÜt:s di.". D!,)ssnct1 plHi\ pcdtr formnr urn jai2o seguro 
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SESSM Ell fJ DE AGOSTO DE lStil sa 

n rP~peito d• religião catlwlka compnrnda com o gmndo 
uunwru rio seitas que existem, pnncipalmeutn d•puts de 
s-.culo XVI A reli~iáu clltho!ica n:to vari,L, mJs as seitas 
dis•idento• qu" variaçGos nilo Icem solfddo? 

arguroenlou o nob1e senador pela proviocía do S. Paulo 
com o exemplo da ~·r.nça : m,s ou lhe peco licenca 
para. dizer que os:e exemplo nlio púdesor apontado; 
porque a Franca •enhorcs, lev•nluU·Ie co:ltra a S,l 
uo llom1, que rulo tove remediu senão ceder á forca 
maior; pnru oiio dar occasiiio a uw schi;ma. Já e lia se 
tinha sujdtado á; relebres hberdar!AR lia igrfja g~llicana, 
no tempo do Luiz XIV, quo hlvez obrig•u a Uo>!U· ta 
susrentardouttinmsque repu~uavi!u á sua cons~!eucia,como 
assevera um escriptor da nora. 

z~ra alguns reparos ou hrdvos con!DfJS ao minlster' o dolO 
do 3gosto, do qu• tiva a honra da f11zer part~. por ler mo· 
dlfi,udo ou ac•ítado moditlr.açõcs n.& pr<•po;ta <[tõe S. I!:~, 
como membro du podar executivo, havi' apr.sent,rfo O•Jl 

1858 na camora dr.s Srs. depularlus. J.imilor·ru~·tooi, 
purtantu, Sr. pro<idento, om miub,s obsarvsccro~ a res• 
pundor au nobre senador sol.Jro este ponto. 

E, p•rgunto, eu, j:la Só de Roma sati•f•z á re!peito 
dtls cu,arnontos mixtus, á• exignncias do alyurna outra 
pot~nrü ~ Nilo ost:lua memoria de ludo•;o que o~correu 
curo a Sarrlenlta? Se a Santa Sé pu<l•s•e couce,rer o qQe 
a Sardenha pedia, não o te rio r.ilu ? !!.s o Santo Pa,lro 
repetia Sfwpre nort po~aumus. E lurhmos a o<peranca 
de que Sua Sa<~lidade nus concedesse o que n•gou á Sar· 
dcnb•? Não nos diria tambam, non P' uumu1 ? lnsi•
tiriamos, am•ac~riawos? Quaes ad coaaequ·.nd•s das 
lnsist•ncia~, das ame•cas. Uma lata com a S•nra Sú? 
Que rcsu•tados do uma JutJ entre o poder •spirilual e 
o pador temporal! Deus amde do Brasil as <ILs•ençGes 
rdi~iosas I n,us conservo a p•z e h•rmonia entro a Sé 
do Roma, e a lerr" de Santa Graz I 

S. Ex. disse ttao,ln:to d:l abono de caraci,lado o S•l• 
vurno quo n~o aroitl as sito1~~es e lbes nao dá soiuçM; 
''· n~turhlmente para fozer a p pliraci\0 desta r~gra ao mi • 
nisterio que ar~itou modifi,:Jçào n~ proposta que S. Jlx. 
apros,ntou, unic• quo na sua r•pinrilo poderia resolver 
conveniente e satisfar.to:iament~ a situação e:dstento, 
alongou-se era d,monotrar a pureza das doutrinas nell~ 
conrid<~, concluin.Jo por doclarar que o projer:to, cu mo Rd 

avha emendado pol,, cnmara dos Srs. daputadod com 
acquiosconcia do mlnisrerlo d• 10 de agosto, é ln com· 
pleto, nilo sati.faz senão dofectivame.nte parte das neces
oidades publicas, deixando som solac~o a priMipal ques
rilo, a dos casam•ntus m1xtos, o além disto n~o estabe
lece nenbarna pruvidenct~ souro a in·lissolubilldado do 
laço matrimonial, e nem rPg~la as au;la~. · 

Sr. presidónte, para r••spander ao nc.!rr.l senador, e.rt 
nlio entrarei no exame d.1 propost• pritnitiva, neru é 
mea IIm f.zer comparação, só despjo mostrar qua•s tordo 
os motivo~ que rlctermir•árilo, o miuisterlo tunsacto .. 
aceitar as aheracacs f•rta3 naquella proposh, motivo~ 
ponrterosos em que &ó fotão attondidas as convenioncias 
úo serviço, e nem por sernbra o pensamento de faltar ó.d 
att•nçlles a qu~ tout dir•ito o nobre s~nadur. Sr. presi
d~<nte, V, E.t. e o soua<lo se Jemhraroll sem dr!Vida que, 
lego depois da aprosentaçã<J dessa proposll, diwms ru
presenlaçiles furão dirigidas ri carn,ra dos Srs. deputadoo 
por aiKUOB dos nossos prelados; o nobre senador ke ro
cor.dará la111b•m co qun aló rlóquelles •. no inte~esso ~os 
era••• se procurava l,gislar, recl.•macõei Corão diriaitlas 
ao corpu legislativo C!OOira al~umas das disposi,llos n~lla 
conli·l~s, es~ecialmentd contra •••a de indi>solubilitlarlo 
du I• c> llratrimonwl, cuja owiss:io, no pr~1orrld prr~ectu 
que agora sa dt•curu, <l um dos d.·feilo.J com quo o nccu• 
são. O em ou m:ol fu~ I:Jdas, essa~ qucixu e rcelamaçõe~ 
parurão de ori.em t•l, quo não po~riiil<l•ilt>r.rlll mero~er 
a mai< sória atto-rLcrlil dorruelles quo p•nFii•l 'l""• H" ó de
var dos governos lia r soluc:io ás, •tnestli<•.~ •h sitnr·~iio, 
não 6 menor ·oaever <[&to I!Le~ corre ,j,; procurar tant·• 
quant'J esreja a seu al~ancu nas· solucõos IJDn der d<· 
mover as· diillcu!Jarles dl JU~sma oitu~cáo •l nnn~a ag• 
grava-hs. 

O 1neu nolrre arni~o é tão ju·to. ó tão razo:vel, tão 
patriot·1 qu~ foi o primeiro qud di;se que havi" da dar 
o l'eu voto á cmer.da d11 outra cam~ra, apezft.r dd não 
consi;lera·la tilo cOrD[Jiot&, como S. E1. d~sejava, Poi• 
heru, senhores, sigornos o exemplo de uot Ião lliu>tr•do 
s~n:rdor qao fui o autor da propo•ta do poder e.\ecuttvo, 
emunrta~a pelil outr:& camara 
· Termino aqai, Sr. presirient•, pflrlinJo pe.rdiio no 
meu nobrd amigo de ter !oito alguuus oh<ervaçõos ao 
sou discurso, que 11ilo podia pauar d•saperreoilo, P(•l· 
quJ o siloncio seri:1 attrilraido á acquie>cen•:ia., 011 pelo 
IIIOILOS :i ÍIL'JiJTerunça, 

O Sn. DA!'iT.\S: - Do uma unic~ hei de dtfon
d,·r,me. 

O Sn. D. AI.1NOE:L:- Sirn, mas o catholico não deve 
conserv•r-se sil""chlso, quando ouve pr•·posiçõos tio 
contrarius ás duutrinas &la igroj11, 1lo otTurr>ivas aos 
ver:la,leiros princípios da reli~1ão ao Josu.1-Christo. 
Cumpro um dever, som quu us rela,õcs ae amizade 
solfrão a menor alteração, 

Se o nobre sanador teru goól'l por e' tas ma terias, pro" 
curo Lons hvro~ que fiear:l convencido de •JUo está em 
erro n resptito do f•clus import1ntos, talvez por•1uo se 
tenha dudo á lJilur~ de ~scriptores bo1erod01os, que segu· 
ramenlo nfio udv~•ii• a cau<a da roligiã1 catbolica, antes 
~rocarilo deprimi-la por toJos os modos. Goasa uthoi· 
r.vel I diz Al~ntcsqtticu, que paruca a roligi~o cbristJ 
n:!o t~r por ou lN object•J senão a lolicirl•de da outra vida, 
que nos torna tambem folizes neste muudo. (.lfrnlo bom.) 

O :;n, C.\NS~NSÀO DE S!N!MBU':- O senado 
deve sor agra~eci·lu ao nobre sanador, que aculrl •lo sen
tar-se, pelo brilhante discur•o. com que, r~staurando 
a puroza de doutrl,ttas qae lorilo hoje uqoi comb•tid;rs, 
suslllntou e dolonr1eu o projMto do que so trata. O nt'lue 
sonarlut' discutiu tão porloitnmouto a maioria, &JUe ou me 
julgaril dispensado do enu·.u·no d.Lato, se rrão dovesse 
U111111iwples <•1pliclr;ão ao noLro senador pela pruvinci" 
da Miuas UtJtilOS. t~O·tl 1:uja andza.do me honro, u qu d na 
s~s,ão do 3) tl••julho !ll'O.\ÍUIO p~»~Ju jl~ICêcU ·Ulc <(U~ li· 

No fundn dl prnpo;t< o!T~reoidl pelo nobrd sonaclo 
havia uw P'"'to suhrd o 'I""' torlos os e~piritos so li•lhiio 
po;to 110 mais perfeito .c,,onio. Era uma no"essuhdo 
urgent•, pOI' tolos t<lCOnhodda, a rle Ü rnnr a COUdiç:lO 
le~al no seio das f,,wili•s qno niio pert11ncoudo á com• 
muuhdo C•tholioo, faz•m to,iiLvia portil da SDCind.1do 
br-sileira Sobro a runvonlor•Ci·• de Jmenclter •ss~ la.• 
euna da nossa le~islaciio nenhum:~ duvirla, nenhuma ob-· 
je·:~ilo se tinha lovantado. Simples e UI sua rtJsulu~ã", e.m• 
era ontretar.t<l o ponto da proposta, cuja prompt•L d•ci
•ii•l nra mais imperiosamente reclamudo pnla~ circum
st•noias d1 actu .. Jitla,le. Dosd~ qoo us intlivlduoj, qnn· 
ndo professi!o o c•thr,Jicismo, tiverem a r.utc z·• de <JU", 
ligados om matrimonias 6Pgnnrlo os ritos do ~u, igrr·ja 
encontrão JH\ lc>gisl~tão do Drusil as g.1rauri1s de sua Ir. :.ti" 
timilodo, a po111o '1o SOl'" ln taes nllwnc•s orn st•us • trci
t .. ,; civis cquitlai'Mios aos l'aRanumto~ eorttrahiUt)K IWI,lllln
t.h Uti prCI't!.rlpClitH da i;!fl'ja. m.lsllidas l.lOI•I u..:tdiO. 
rlcsappu~~·•r:iú as LiUI'idrls <IM se J,;iu ,,q.:iJchliJ ú11Ua 
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rwbar~\O :i corranto do e mitra\:<~ quo du;t·j:unos p•u o 'numero permillido C!l:i ou uii<J om rcl"ç~" rio nuss'~ 
1HF~o 1niz:. rru~c~tiidacfcs. O qut} posse> :dianc:lr :1 V. Ex. B att st~na-lo 

fo'oi a "··lisr~ç!io des<~ IIIJ•Jcs.i,Jado o ~r~ndo prinr.i· ti qtw, p•roc•·n lo ~o miui't"ria àc rruo fiz parto sulll· 
jtlo qun tev-e o:u vi!it1 o mirlistnrio do 10 d..1 ngn:.;to; clcuttl, por Orü, esse nuau:ru •.•• 
'' toi p:Jt;L cons gui·.lo quo rc:;olvcu deixai' dd parttl 

ll!tO"Jla.-; :lPpudcões d . .1 prop~l~:la, qu" po ltmd•> com ro.~Z11o 
'"'sem •·!la l'iU:-.1:itar ríuviJas, quo;l tHltbar.lc.;,.;..;t.HU ou !)elo 
:u~nú., r~hrrJai'ISttrn sua p:l:i~11gPrn ou ai•U•rwmL•,, t ':c.u-io· 
IH.NS''Ul :~ t~üfltlnuaçãu do ~!~Ladu vowl1talltd cm qrw~c tr~DJ 
uchado uma qur•stiio quo tantl) inturt·K~n o bneego e n 
honra Oc tantas falllilias 11"" já h;•b•t;io o UJ>:Io :~ulo c 

O Sn. D. )IAN·JEL:-0" r.orto. 

O Sn. CANSANs.lo uc SJNuwu':- , ... rcsülvemo3 
uc.,iln·lo, d,ixondo do parte a qu•mfio de casame.nto 
dvil propo~to P"Jo rwl.Ht' snna.dur para essa ,~sper.i1•. 
t;;, Sfj peta IJI'utkH, sa v~er a reC•·nhor.or qu:.j es!ifl numero 
ain~• não é >uffi t•nte, quenr p .!lerá olu•i·l·•r que sH dn 
uovo rueoru)rmull a 8arlta Sé, como muito bf'm •~is:Ht o 
nohr• senador flf•l, jJroviucia do R•n-Gr.nde do Norte, 
aoh.rum .. s do sua parto hcnevolas di>JIO>icões pará nos 
cnncedor m-is ampla f;ocuJd,de? 

.fiiZ•lm p!•rte da llOrnuwuh~~~ Lr;r!-il~lm. 
L•JD/.:'\ poi.J, dt3 rnerucl•r a. cc11sura t1o nobre seoatlrlr, 

C,U C(l(l!Ud·.J cru~ ma\s diglltJ de JJ •nCVItltWt~i:t lha d~VCfta 
]mrecer oqudle ruinist:•rlo, que no int1•re:.S•I du rt'aliz;u 
uma mouiu.& d~ ~lta imponancia por S. Ex. propo tJ, 
esfur~.t·SA (IOr toma Ja JrlalizaveJ; separando da jo~ú, 

.cupiLal, quo n;-io c~r:1 e nem p•Jriia sur comlHLiJa, outra'i, 
•pw não st<ndo do mo,;ruo v~dor pr"tieo, pnlliáo JWlo 
l/Jcuos l'lTdrccer asuuro plo a prolon~1dr1. dil)r·u~~ãu. 

Eu não lllP. 1 reponho. Sr uro1idont•, a eutrar na qu"s· 
IILC• so é ou não prrJr:riv~l abnn lonnrrnos as prati·:as at1; 
Jwj·~ seguitlil~, ti!.CI de ar!corUo rom os no~s'lS ..:tJiil.umcs e 
lflr) c:onforJlJr aos pre~""it.o:• tb noss•t h·gi:dM.;ãu l·IIl ma· 
tl'lia. do ca.:<.!tlleuro, p:ua, srguindo o cX•'IofJ! .. l·J d"l outros 
}.luvm;;, :uJoptnrmo1:1 o t:a~nt.ucuiL> czviJ obrig-•torio como ó 
Jta França, f.H!Uit~"tivu como na l•tgLutt~rra. ou de Jwccs .. 
~id•Oe como 6 •·lfi niKllP.:I p•iZ•l! da Allcm~uha. O &~a
LU#'\ dO"if::L 'JU~'SifiOSI:Jia 11fp1a, fJ•J:os IIIíll 0~, ÍrlOfJpO· lu na. 
vistu cowu neuhum !jO.i oradores qne tlt'Dl f • .dla1io noLrll 
I) P~"':Sollte projth'tO o c.;mb.l.l~rãu, dr•momtrando a 1:un· 
Ydllit·llda ll11 O:itabelcr;:-r·:it) o c:a!iaU11"lJt'Hii1ÍI. O fflfHmo 
110lHH SCíJ:uJot". autor lJn pr,•pO'!'ta, :-1~ o titliHL admhtido 
Jro~ c:1sos dd casaroenlo n.b:.L(), IJUe, como V. Ex. snbtl, 
r,:lo nquu1le; "DI quo cou~ol'rew um nuh ut~ callwll~o 
com outro quo o 11àO é. 

. .Mas ~ooiJo osso é ,iustarnento o pouto em que rn1•i' 
dl\'t~rgeudu .St.l IJ•;tl t:IJtn$ o projocto primitivo., o qtw 
JHC"lntr.mcnto f.C aoba ~pprova•.to ptl~ carunra dos Sr;. 
ÚHJJUta to:;, e s·j 1 essa d;vc~rg ... ucia u que mais proYrJcou 
us reparos do uoJ.rc son~<dur, sobrtJ c11.1 tlitoi tan,!Jem 
duns pril01vras l"'r" d.mwn>lrar a S E~. ún mrtivos quu 
iSUbrt.l llÓii W'IUiirt~o IHlHt r~zr•r :tceitar C:i.'i:l UiOdiJ1 mcao. 

~J'. pr~·i.Jcutt3, 03 ti1SttUl"lUf.os mix.ttJS furãll ~i1mpw 
Rlltt,rin.otlo.s pela igrt\ja rathoht~:.L; n:!o quu el1a os nco~ 
rULlt1 e (Jl'\.lrllOVI'l, Ulíl.i b!f'Jil•LS mediautc t!O!'Ia~ COIHli

t:0~~; cii~a.s condi~óus fl5o tlSJI(JI.ÍoduuHJtt! a promessa do 
nuhtlute .e cntholko do lJUti r,:1u impe.1iri o c:ülHJiko de 
f:!Xt·rror ltVl't.!mont~l o cullo t1u sua religlüo, o dn IJU~' 
o~ liilws tle;;o C<l•lucnto huJüu uúu:allu< na rdigião 

~r prcSJtt• ntd, ó tlo meu rluver lnt•irar o s•nodo d~ 
~oe nas relações quo, como ministro dos n•gocivs es· 
trangoiro~ quo rui, Ul·•DliVe Cioln a cOrte do fi,ma c com 
s~u dign.o rdpre~cntanre n1sta. cürt~, onnontroi s~m,.~re ag 
rn·,is beut:::vuiHs dispusi~titJs para com a n:u;:r1• br~f!ileira. 

.Não tómAnt~ a Sant,l·Só mostrou sempre para tlúiU n 
casa imp Ji;l do Dras1l omc•rto soutimen1o ~o defur~nGill 
quo iudi~a o alto apr.·co e01 que 11 t•m, como em tnrlOij 
os negocws ~tn que tl\'f!rt-m dü tr·tnr recoubecwm quo 
exiot" da pa1t• du ehefu da i~r··ja snntimento.~ dd pntorMI 
ú•Jw•voleuci~ pura com e;te imp~rio. !'ara l'rora de-ta 
aS<er('tio ~-E~ .. mn permittirá que r.fira U•ll facto que. 
ouv1 <f,, t/lgno bupu &ctu;d do lliu·Grando do Sul. 

J\.:hava·.•• aqurll" il!usll'd s;•cerdolll na ca pito! do 
mun~o cathnhco qu;m,1o lh• o!regou a nou,.,aç'o do 
ln]w; de;odo logo Su,\ Sautul~>oie m'•lllfustou o ddsejo do 
l'lag-a'l~·l•' cru fJ'"I'i.wa, ~ sabiudo fón d;; pratir.- comUIOJU 
úS,Hn O (t!;: diri~ilHIO por OCC&SillO tl~s;,o impurlantu netO 
uma rti!O·!ttç.ãt, ~rn prt~souça do nurncro:·d.;.o~iwo coru·urso, 
r!rn que cr.m expre~~ões at4 ma h tocantes tuanHcr.tuu a. 
paternal soli~1tudd quo lho merec• rsta parto de sua 
igreja collocada em re.irlo tio remoia; diü, Su• Santidat1o 
q•JO, no m iodas tribulaçile~ por q~o pas,ava, era para 
ntlu Utn sclltlm•nto do consolacão exercer um ;,0:o daquel· 
loo com um filho d~ ign•jii!Jr.silcir.• 1 

Yollando, porém, ao ponto da qoP>táo' direi : se o 
caiameut•r mixtJ ó arlmittido prla igr•'i'l ~atholic•, ·~~ 
o numero dos cnFos oro que póde ger dispensado no 
B1·asil nfi•r ó ain•la Sltperior ás necllssidatles da situação 
enlcoJcu o ministcrio de 10 d~ ago•to que bem ex~cut.1v~ 
cs iutl!rcsses da socio:lade, tleix•ndo nosso ponto da pro
posta do nohre senador a p3rto que, sabida da flrnlir.a 
auopi'•UJ, podia g•mr cecrupulot no espirit•l do algnns 
legi>ladür••s, o cnusnr ombaracls á adOJICiio do tod11 a 
mc·•h•l:~ cc11t tida nnqudlo pr•·jr.~:to. 

c<ttlwli!!a, 
MlHHauto c."iS:I ~~u11di~i•·• :1. Srtnta Sú tem fetnpro i'Onrc. 

dido f,cul·latlcs :ws Jli'jl·1S lliilltolicos Jlkra eldolirHtào 
tiO .:;J.sanu~nlo mixto : c I'S:iaS f.,euldtlrfcs t•JCUl :i ido uHJÍ'l 
t•U nwn(Js <1JUpl·t", tlr•gu111Jo o.'i pdzcs a f[UU :se i1JJ{Jiidi.o~, 
tlU W:lÍi r•rthtl'ii1m ·ULtf, sngaJJdl) :t iuJpürtauf.li,, tJapnpu 
l.!•;ãu dt~ cr•·llças tJi I'Orsas t}UA IHlbi!:io o mrsmo ter'l'llúrh). 

J~ntrc uó.; 1:"!\istia tan:L~rn es.sa. f,l!uJ,Jodil; OJU:I rdh•g•lU· 
nn CflHt e!/;l tira u:uil.o hmlt:Ltla.; devo c:nt quo:~ assim ~r:l 
tdlt~tivamonte ai)~ !Jravr s u.nlllrbnnt~nlc concnrH iof:, mas 
•1uvi•hl quu o snja. na n•:tu:,li·Lulr~, dt1plis da eorH!ltssno 
oh1ida p .. to J,reve do 15 •Je m:trço t!d !S:i8. qu••, am • 
pliando as f•culd:ulo< j:i r:ont•o li hs pelo t111 10 olo mar·c•• 
ffo 18·~8, tftl"'011 11:1 diept~U 1HtS IÍt'SSl éS{:O~ÍO do C'!S~;UIOIIto 
MI nurnoro rJo 3:lli c·••os por nnn(l, 

E11 não ~ui, ~r. p•·n•.idl!ntu, suo govnrno itnp"lÍld jf1 
cu!lt••n t.fu,ln~ OHitllisticl)~ ~ohrc os t~nsos dd c:vmrnento:; 
tui.'.tos uu ÍuJ!Ldtl 1 [Jat".J. 1 íi \'i.'.itJ. Jdk~i, ~:.lwr·tiU 'o 'J 

Suuhor,s, lltfllestiio tlu Cksamonto civil ú uma quo~láG 
~úrla; eu vojo qu~ ató boj' ainda n11nhum paiz catho
li.'u a t•dndttia, além d •• França o d~tyuell"s paizos, 
"''"' P'•lo elfoiro rio uouqaista IJ.:ou aubsistindtl a 111-
glsl.•.;[u fratiCeU. O f!Xomplo d.1 Frilll\'" nlo pódo BAr 
invnu'l·!o oum vantagem, attJrd•ndo 4.< cirr.runslancias 
e1podacs em lfll' so achava arr•t•Jllo paiz, o threi mesmo 
loJIIu 11 mun•Jo eur~•p•m, lfUluilo on cstabH!ecuu nquelld 
pd~tclpio; a loglat•Jrrrl pntcstante ''!m•ntu a•tmittin 
o c:tsnmento llivit fac::ltntivo no nnno d• 183G; na Al
hlm:urlla, lambem protostanto, uodn o ~asamt•nto civil 
n:io foi ndtnllli lo, npA7.ar das tentntivas rrnu se tem 
foi to; sP~nutlo a igrc•ja eva.1~e!rc.1 orthodoxn, o c~s1· 
rruH.tO ui!o ó valiJo, suni!o quando celt·brarto pol• igrej.•. 
l~;ta Pl'ol.ku •'RIIÍ Ião nrreig,vh nuqu""'' paiz q"''• :tpr.znr 
1!11 H' a l·gi.,l·cão pruqoiana procnr.do ronovnr a mto· 
lcr,\01'!Ííl. t1a igr,..ja fln.ra com os tH~~ii1Cntt'H 1 t'r;tahl'I..H!Ottdo 
t·m r.vur Jt'>to uma ~'poc.ie do ca,am~nl0 r.1vil, _r.llnnudo 
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1\l!'litnlenlo •lc n~cfls .. id.ufo, a igr•·j1 ovnngdic.1," p{.IJ.\ io
. c.Jepewlencia. dd q•JO KtiZ<~, IC!U co1, t1nua.d•J a nii.o l'lil.fiC· 
r.ir.n~t·I04, dd sort"j quo, no nnno •1A 1850, qu tndo o 
gavoruo prussiano quiz propor a al111pç:lo du ras:-..rnnntu 
civil em um rtJiat•rrto qu; "flrtlsentou mostrou qun, •nr 
~oiMonto~ H tunto.lil c:a~Oi em quu fio~uír • .t. a Jcgi:~l:~cilo 
cívH, uãu hav1a impo.Ji:nento p11ra o casarut!nto, a igrcjn 
.so httvíu recusrdo a s:u~t•cion:L-Iu. 

Se isso, purt1nto, Sr. preohlcnlo, ain.h R<'Dnteco na 
propria Allf.ma<•ha, on.1c a pupula(ão das duas igrrj.1s 
catlwlíca "evan~elicoa qu"r que >o equiliLro; sn n c'••· 
tn~ntó mixto. rnunMo~o em caso.'i, com,• 1iAVtt eer peJo 
valor da p •pulacã~ das dua• cronc,s, naquollc pair ain•la 
continú1 1to ser fuito pel• igreja, rrão parece prudente, 
qae ontrouós não Mj • peltr mnnns por •mquanto, :r Iterado 
para ser contrahido por 3cto ruerau.-n to civrl ? E' Vilrda~e 
que o nobre senat1or n• •U·l propo.<t• d:rva sempre prro· 
f•r•naia ao ca!arnento religioso: mas ahi estabelecil quo, 
n.to po•!endo se.r pur cssn sua form• celebrado o casa
mP.nb wixto, tive~se Jogar e {I)SStJ comi·JrradLJ r.orno va
lHo o casamento t:ivrl. Jlui 1wsso ponto ~ue divergimos 
110 uobro 11enadllr, nií.o adrnittinrJo o casamento mixtLJ se
rrilo nos ca!OS dispensados pol> igreja c mciliante I<S oon
dic.ú•S por olla eslahelccit!as, 

Jo nobrcl ~onador; o foi esse o motivo por CJU3o não 
roen:ionamos nu proj~cto que se rlls:ute • 

Eis o que tir.Ih a dizor ao nohre •onador por Alioas· 
Ger .• es u1n re,postl ás suas ob~crva~a·s frlitas na &rgunda 
•liscus,ii•J, quando, su•tentando o mllrito do sua pro· 
~O>t·•· parecen censurar o mini.tcrio de 10 de agosto por 
n:to a ter sustentado em todas as suas partes 

Não cen,uro a S. E~ .• aDias aclro quo procedeu como 
•ernpre costuma pro,.der. dando as uz~os qu• o demo• 
verão á Ppres•nl••.iio daquolla propoRia: é posslvel quo 
as circum.t•ncias da nossa socied•d•. alguns netos es
candalosos que se tanhão prati.~ado houvos•em ft•ito tal 
impre•sáo no animo do governo de onlilo, que obrigussem 
o ministerio a dar o•s• pas•o Mas possD asseverar quo 
a apresentação das em•n•hs quo boje sa di•cntem oio 
foriio o result1do do éompr•ssao oxtranha Ofm comprc5· 
sl'io interna; Col nnt~s motivada pelo desejo de que uma 
quost4o, euja importancia DÍO~UOtll de!CODJl!Ce, f~sse 
rosolvid~ o m~is brovo pussivol. 

O projorto não Coi atacado em nenhuma de suas putes 
pelos nobres oradora< que me prero ltlt4o; nenhum 
deli os d'sconheceu que o poder civil pó le rPgular as 
condiçllds dos casamentos daquolles que nilo são catho· 
liaos. Tom-se procurado, como que de propooilo, depri· 

Para provar que os casos Pf.rmilti.Jos pela g8 ,t.o· s,; ao mJr as dí,po>lçGes do pr11j•cto,. dize1rdo quo olle não 
nrnsil são aind• dentro dcos limito< da nossa necdssi·l.,de produ·r todos os dt-ito.~ do casam•nto; mas nilo sol quÍl 
dizia no seo:rdo com 0 testemunho do nussu rli~oo e ii- o poder temporal do Brasil putlos•e fazer mais do que 
Ju,tr.,do rninbtro em Lonolres, qu" St!)l<lntlll lhe n flaoçr.u as<egurar aos cathollcos o goso dos mesmos direitos civis 
o curtlo•l Wis••man ~on.1o • popul:~çãu da Jogl•terra da 27 de que go>ão aquoll~s que. silo casados sogundo a 
unlhues de habitantos, tle~so•s, dous t•rcos protestantes 0 rcligiil<.l do estado. 1Apoiado1 e muito bem,) 
um t"r~o catholioo, o numoru annut•l rle ea.<amentos mixwe 0 SR. VASCONCELLOS:- Sr. presidente, na hora 
11elrbrados orn todo o reino ntHrc• excedeu ao que poJo adíant·•da em que me cubo a pnlavra, constrange dis· 
Drove ultimo foi conceji o n bispo; d~ Brasil. cutir-sc, c principalmente muterla que se presta a tlto 

O Df•hr• senador tamb<m fez rep1ros bO pror.ndimanto largo aesenvolviruonto, conro a de que se or.cupa agora 
do miuisterio do 10 de agosto fl' r to r nceit<do r, pro- o s••n•do. Nem mesmo cu acrescentaria ontrai conside· 
jecw iucompleto como ú, vi>t~ que por o l/e n:to >e re- rações, além das que fiz na segun·la discussãor, soo hon
gol.risa o culto tias nutras rcllgiõos, o fl·~almont• por rat!o senhor que 1caba de faliu 1110 se tivesse especial 
mtla d1spôr &cerr.a do princiiii~ do índissolubili•atltl c oxr.lnsivamentodirigldoamim; Animo·m~, entretanto, 
mntrimouial. a pe.dir a atteJtç~o do senado á iu1portanoia do assompto, 

Sr. pras i dente, PU r•iio sei se aeri• conveniente entrar- coj• discussão não 6 perdid·1, quer om relação lO inle· 
rnOi na magna qoe>tiio tia rA~U'ari.açilo doS cultoS. 0· rrSjO da igrej< cathoJica, quer em referencia ás altaS 
qn•• pos<o dizer quant~ á índts•nlubili•lado do Jaco ma- convenieucias ao o•t~do. 
trimcrninl ô que c1se !JOnto não deixou de merecer a mais Agradee,o, pois, ao honrado membro a parte que tomou 
feda nttenç:lo do ndoisltrio. no dobatu, e an nobre senador P'•lo Rio-Grande do 

Seahore~, não quero agora entrr.r no examo d~ prin· Norte, meu amigo particular, &s provas d" bonevolencia 
cipio: se r.onl'irá.mololar as relacil·•~ conjng•os, qoanto ac com que se serviu tratar-me; é nm habito a que cstóu 
ponto dn sua volubilidade, aos prin•>ipios que adoptamos, afeito poJa 'bondade do S. Ex., a quem não poS>o deixar 
o que ~•o consP.quunci,, do modo por qu• na igreja ca- do mostrar-me reconhecido aindanestaoccasião, embora 
tholic! consi•.ierumos o casnmont '• ou se, respeitando •s estejamos diverg•rrle,, como se moslrará do pouco que 
crenças alheias, devemos tolerar o princípio do dirorcio vu11 dizer sobro as emendas que na comara tomporaria 
por e lias ~:lotado. T11nho para mi., que é um prin- psssárilo contra o voto, apenas, de nm I Ilustre deputado 
ci pio emincntament• morai aqu·llo que o•ratua a por· pela província do Pornamhoco, muito compcten:e para 
P•tuirlado ~o cas"n•nta o st•• indi.solubilitlad• como tralnr A qnestão, o qual so rpJIO% á proposta o omenda. 
l11Lsa dess~ nllianca qu~ sorv• do fJndamento á sociotJ,,do Senhol'es, eu disse j:i que adhiro :is emon:las, porqoo 
civil o sohro a qml se opuitio todas es virtu.1es domes- cllas consogriio a doutrioa do art. 1• da J110posl1 do 
lic•s; mas tenho duvida, 10, Jegislando·am mllf.oriu do 1858; comqaanto niior fique pcrfoitamento bern regnl do 
c•saruento no intunto tio chamar ao p•iz todtrs as que o casamento dos acntholicos ou protestantes ; roccio que 
aclluretll convcniont• vir nr.IJ, est;beloo<'lern-so sem s~ relro~rat!o ao ponto do nada logislar·SO, do m•nter
f,zorttlll distinccilo do r.1·an~as roli~iosas; t•nho tlnvida, sA o stnh< quo: n ncr.essid.odo dos adoitamentos sn tor· 
digo, s• pod'tiaruos r·st:drclocor o priu11ipio do ia ~Í>so· nalll sonsivol, quanr!o s:• houver tle executar a lei: Pó tHII 
luLiittht!e do rnat1imonio, qn·• rtlt.i; rr'flugnn • qna>r sérvico tJUC pr<>lo A causa da vordndo a ínsisltl rt>ia •:,,lo 
ltlof.,q ns crença. quo viVi•m f6ra <10 cal/Jolicismo, sem punho r.m sust•ntara propoRt,l plio~dtiva, prind 11·,lm•r.ttt 
pt·rjtl•licor o llon •ruo tinh11mos om vi~t•. E~t~ duvJth 'luando se tlltrillue prccipiluc~o ao minislorio que a ela· 
acruot:.t corn mü, f•ll\'l ern nos.• o espírito qoonrlu vitroos IJOrnu 
IJII-< muito< c~tlholicol na rnJHt·Sêlllrçà·J tJii" tli!ir,i:;o a,, O illustro senador pelas Al,.~(ns ~cal11 do dizor r;·dn 
cürpo lrgifJ,,livo :nanif11st:ir~o ·r.'pn~uuuri~ wutrn o rltlm prMs:io interna, nem prPssrro cxtnrna olHii."ll o 
f·lin~i!lb d! i!J!i·j~1lb:bilil:d6 fJ';Utbo'el!l1rJ :~a propo:;t1 g:tl!inutu dt) 10dt' 'gosto~ mo:iiflcar a. ditn prot•'Jdla. 
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A mim, srm duviJ.•,sc hfio roféria S. Ex.,po·qt" rã~ 
onnncioi ccn.ura resses termos ao governo. li:•tr:, .. t:;;i 
quo o mini•torio de que S. Ex. foz parte niio vrs.u : 
rJucsrão pelos mesmos olhos eom que a vira o mi ui.• tO I i o 
d~ 4 ~o oíaio, Bon~o ainda ns mtsmus as circuw•L•u;•:i~.r 
do paiz, i~enticas as nccebsitlado~ a quo tem do oc•o~o ui• 
so, A mudanca do pareecr do podrr •xccutivo eJL ••o:.rodo 
tão gravo inculca quo anteriormcnt·l so proced~ra SHDl 

ruoditacilo, ~om a ealma lndispeMaveis; o esta imputação 
é séria 

religião mixta. Portanto. n c~noessilo do 1~:50, fc;t, pnr 
Sua Santid~do, nilu é r.on~a nova, c oom é t•l ojUe altu!o 
a la" e da ~ue~t~o. c não se ~6Jc aceitar ser· lo como ~on· 
tiuunciio da prova de qoo a·curia romana r, 1n dos i~ !a da 
promo,sa jurada nos casos de c~sam.nt, clisp~rills 
culllls. 

Mas, diz· nos o illnstre senador, Jogo deroois d1 npre
sPntação da prol'ost11 alguns bi~pos rAproser.:Jrto •JII!: Ira 
e!Ja ás camaras legislativas c no governo, e on: fi'~· 
sanca do taes r~presentaçlles enten·le~ o miniijtario d • .ver 
adiar a parle relativa ao5 casamentos mixtos para úU~a· 
si4o mais O(lportuna. Ora, tl exacto o precisamento blu 
quo e&tranh•> e de que me queixo • 

As observacõ~s do nobre senaior sa fundão prior.iJn I· 
moute na concess:Io das di~ pensas dad•s em 185!J: en· 
tancte que om vista do Breve ultimo c do gr.1ndo rumero 
de casos cm que dispensa (e que en conteato sejn a mni•>r 
concessão que a eu ria romana tenha Ctito), so satbf•z a 
grande neeassidade que a prop 1sta tratava de remediar. 
.l'ara demonstrar a fraqueza deata argumentaclio bJstará 
ponderar que o BrtVa a que S. l!:x. allude não dispensa 
a promessa jurada. 

.Não proverb o ministra ~n jnstica de 18SB quo ai· 
gana prolados ropresentariiio contra a proposta? N h 
estavão bom presentes á memoria do todos os factos fja.l 
se derão no Piemonte, sen~o ministro o conde de Cavou r, 
e o que occorreu depois sob a presidcncia do consalh~ 
do marquez da Azeglio? 

Ignorava, ncuo. esse mini;tro qu~ s~ allag~ Eempre 
que a Santa Sé tolera o cas~melllo·contrato na França por 
ser o eodigo civil filho da revolução? Sem duvida, n~tl~ 
disso era rstrauho ao governo ew 18:í8, e ltm suppO•lo 
mnilo inoJ•to nlio ta-lo por intaira•lo da historia dus 
fastos, 

O Sn. CANS.\NSXo DE SINiliBÚ :-Isso em parte ne
nhuma ella dispens'a, 

0 Sn. VABCONCELLOS : - 5~ OS factos que servirlio 
de motivo a apres&nrar·se a proposta uno flrão preve
nidos p;Jo mesmo Breve, segue-se que a situaç5o con
serva o mesmo car"cter, não se solvem as duvida~~. Sr. presidente, tanto teve a eomciencia de qne CID 

nada se olfdndii!o então as prcrogativas da igrPja calho· 
Jica, que para apresentar a Jlroposta seria oispcnsuvol a 
nutlierrcia do delegado da curi<, se a!JDi csttvesse com 
a~otecedencia. Chogan;Jo o Sr. arcebispo c.te Athonas,· 
F1Jeinelle, na vesper.a da apresenta~ão da pro pasta, o 
con•elho do minhtros não tCVd por necessario ouvi·lo 
provbmente. So no anno d• 1~57 nl<"• proce•Jou intelft. 
gencia e accordo com a SantaS~ vara se promulgar a lei 
do 3 de novanobro, entendeu o governu que a•t•va em 
1858 no mésmo direito em qua esteve on tão. 

O Sn. CANSANslo DE SrNmnu': - Sem essa condição 
a Santa Sé não c~ncede a ninguem taes dia pensas. 

O Sn, VAscoNc&LLOS : - Ndru estou dizendo que as 
conced •. 

O Sn.CANSANSÀO DE SrNr~Du':-Eotlioera umsrhlsma 
que haviamos ter. 

O Sn. VAscoNCELLOS :-O r~ valha-me Deus, V, Ex. 
Fabo qna rrns províncias do Rio llo Jaudro, S. P•ula. 
Rio-Gran~e do Sul e outras Icem casado com catholicos 
indlvi•luos do culto evangalic•>, e por meio de fSr.riptn· 
ras pamdas perant• qua1qner tabellilio ou escrivão da 
jostica de paz, porquo ell•s lllio se subor.linão ás pre•· 
cripçcres do 'frldentino; e po1lem a seu b;l prazer pmar 
a segundas nupr.ias, ablndt•nar ·a prolo, por quanto, 
dando-se abandono ou adnhcrio, a igr•j~ proto>~mte os 
d~sliga do vinculo matrimonial, e a catholica nlo reco· 
nber.e casamento f6ra dos caso~ de·:laradoi no Concilio. 
A•sim é pt:la c'ilfi•Ja que IQmoo do •JUi a S>ota Sá não 
dispensa o jctrumento de cr.,ar-se a prole na reii"ião ca. 
tholica que so cuidflu de ~olicitar do ·po•ler lBKÍilativ~ 
a me~i•la, de cuj• •li•r.uN>ii:~ •e tem aqui Callado. 

Pod•ri11 al~ucoo levantar· U111a queoll\0 ~rave, e é.& se. 
fUinte: se a Sonll Só pMo dispensar no dogma; mos V. 
Ex. comprehende quo.erla inopportuna adiscu,sllo agora; 
deixarei da lado esse ponto, porqu·lRto, o 411e tooho dilo 
convence que • prim•ira ob~crvação do nobre senadc•r 
não procede; o Ilrovd não pú~d s~r invocado como argu•· 
1nento para combater o que ~!Joguei, 

Senhores. a proposta rrão intro•luz alteração nlgnu,, 
no qao é r•lativo ao IDatrimonio-sacrawento; o qq., se 
procurou providenciar tl que o catholico que casal' cc ur 
proteHante na parto ri vil s•jll 1iio protegido como so su 
recebesse á;laco da igreja catholica, quo sc·jão tão Jegiti· 
mos seus filhos, te o hão tanto oJireito á s ucesfào, cowo 
aqnolles cujos p>i3 sã" h~vi•1os por marido o mulher, 
depois do abo11çoados pelo palre catholico. 

E>la tl a qoost~o; ovita·ia, não res~Jvu-1~ scrli ta: voz 
com modo; uoas alia li•:a no mesmo pé depüis do Fr~?o, 
porquanto, ••gitou-se entr• nó.<, vigonndo ainda oo•.ro 
Brevo, o dus 25 a nnos, •Jon cone e lo tnwbem uos l itpo' 
da !Jra1il a f•et1IJ1d~ da dispon!a nos casant 'nto3 lu 

Domais, ~enho·as, se porque se reproseutou contl'a a 
proposta, devora ser e lia retir•da. prlllllore o senado a qne 
perigos não flcaremo• ex,,o>tos, se porventura lo\r admit· 
ticlu o precedente de emb"racar·s•l a adopcáo de q•laloJUer 
medida sem pro que contra olla se ropresonllr 11 N:io é 
possível que o nobre aenador aceito tal procedente senão 
quando o potd•r exomtlvo e o Jegiolativo se cu o vencerem 
de que o ohjor.to das representações é di~oo da attençiio. 
1\SSJm o:roiuquo o ""•orno no o•a<o d" qoo sntrata fez ;q~s 
as opiniG-.• dos dioces~nos; e por isso r! que combato por 
del•nd•r as i.1éas da pr••po•t> prionitiviL. 

Sonbores, pa•a IJUO o Brasil legislo ni!o necessita da 
accordo de potencia algnma estrangeira, ~ aiocla nesto 
assom;~to nhi está u1n exemplo vivo no projecto do CO• 
digo civil, auj~ parto coocerno•rte ao matriuronio ac~ba 
de ser di,tr~bui a no senado: e ahi pou~a i! a di vergen
cia que m•mfcsta s8U IIJustr;~do autor da• idéai da pro· 
postd, o podoria ir alo!m, ~u fi,:ar áquern dell•s, mas em 
todo caso provaria qu" pua r•rornul~ar um C•>oiign civil, 
aão cHeco o Bra>ii c.te rocrorrer ti Slnta Só: o pod•r ma· 
gostatico o habilit~ do sobojo para o~cup>r·se exciusi· 
va111cnte dH~se •ssumpto. 

Não assignalarai r•gorn os pontos da diverll'encia em 
lfUA estou com o illustrado autor do projo~to do eodigo 
ctvii; isto suria' mal cabido neste logur; adduzo csto 
nr~omonto como prova de !jUC torou• pleno dire1to par~ 
regular os a!Tdtos du casameuto, wm dllorar a pa1·to qoe 
se r<lero ao sacramento. 

Não tenho t·•muom em mira c•nsurnr a S>ntn Só pola 
annuoncia quo prost• •I le~isla~ilo fmnceza, rnns 11il0 
possn ouvir sdenuioso, porque ~ injurioS>L á mesma 
Santa Só, rpt~ i\ rovolu~[o fr,nccza iiz<.•oto clla o~sa ~M· 

.. ~ 
~-
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cessão, c d~roai~, a proposi~ãu nao está do conformidade 
com w; fa.do11. 

D<•poi< dA promnlg,ção do cndigo civil a Franca tem 
roz.Hio de muito repouso. Não pos•o som gJ',JU reeor
dacrro r.zor serotir quanto p•u:;:rediu o ~ystcma rcpro· 
sontativo naquelle paiz no r<•inado do gr, nue prweipe 
Lniz l'bilippe; roingat•m ouNará qnalifi::nr de ruvolucio
r.arios ~sses dezoito ao nos de proaJ<Oriolade e tranqailli· 
dadd da França 1•ora flgurar e~h naçi!o em permanen<.e 
desordem, dd cb,Jiç~o cm obolic~o, do revolução em 
r~volucão. 

0 Su. DANTAS E OUTnos: -ld ui to bem I 

sP~undo o rito cvangelico, com um catholíco romano, 
se vira •b:mdonada, O!oinando o Rov. diocesano a o cura 
dos evangdbos qoe ella podi• casarsegijnda VfZ. Esta 
é a minha observac~J que servo p3ra dt~monstrar a 
insuffi~Joncia do que f•z o minidterio do 10 dH ago81o. 

E' imposs1vcl ucreditar que o~ pr~tostantes Eejllo tllo 
:!e,c:,ls JUO ~ilo vejão qua a especlo !obre que pedillo 
prllvhlur:das não fica regubda, que continúa o mesmo 
e~;,,,~, ~ mesma incerteza e inquretoç«o pelo que diz· 
rcspoioo ao ~·re.entc u ao fatoro das f•mJiiu. 

A .,mcotdo, pois, não é uo1 bcndleio, niio ó um malho• 
~a moo• tu .JU• deva ser "ontaoJo 110 hypotbcse que o l•gis·· 
I:•.O:o· f •• ~h•mado a proviJonoiar, O clamor continuar.!. o 

O Sn. VAscoNcELL~s:- Est., ~h~orvacco, ou esco~a mosn:o e;•tre as nnçOe! que nos man~no colonos pors cal· 
não a pólo ar.eitar o sanlis•ilno paolre r.os tormos cru t1var nos;as terras, As intenções do governo sHr!o lu
que a enunciou u nobre S•modor, porquanto, •e o ntten- lllrprola:J•R romo ce~f.vorave1s á emfgraçlo; e" tontas 
lado do codigo fo·anccz foi ao o mago da J, i divina, nlto cau~•s ~113 1e accummul4o para sermos menos bem oprd• 
continuaria o Imperador, ou o rei dos r.ancezca, a ser ci:.dre p.,!o estrangeiro ena s~ IrA aggregar. 
proclam~do do alto do Qairinal o filho dilocto da lgrtja r.o.n rnzão, pois, eu disse que nlto dilo boali provas de' 
catboli·Ja. si os :ninl6terios que não sabom aceitar uaitaaçúes, 

Lamento, pois, o lamentarei sempre, que o governe e 6tta praposiçlo poreeeu molestar o nobre sen•dor pelas· 
ViRso motivos para modificar a propo>ta nestas r··pre•en· AlubôaF, o ~ue aliás roã~ esteve em meu ~ensamento, · 
sentaçúds que Jbe oppuntJão obj"ccOos muito ccnnecldas, o nobre senador pelo Rio-Grande do Norte a quem me 
argawcntos multo volg 11 r•fl, ac.o olearoce das irotelli~encias, rtferi no principio deste dis~urso admirou-se de qud ha· 
ainda medíocre~. que se enlrcg:io ao estudo dessas m•te· vendo feito eu um desaOo aos Srs. consoJbciros de es
rbs. Não ba ahi, saon duvida, oJT,ns~ •lgoma ao indi.· ta<lo, roão boavesaem alies acendido ao 1eclamo pua 
vidao, é cousa mais séria, osquecen·se. feriu se a digni· áefonder a proposta fuaaa4a no parecer desse.s mesmos 
dade do poder executivo, senborus, Creio que o nobre senador não ouvia eue meu 

O En, Fl!lRREtnA Pl!lNNA:- .Apoia~o ... , discurso, talvez o lesse, e eu o roiio revi depois da im-
O SR. VASCONCELLDS:-... que armado de toda solem- prosso; n§o &ei pois1e elte dá log•r á inlerprelaçlo da 

ni~•de foi ái comards em um anno l•var uma proplJst:& S. Ex. Eu não podia lealmente convidar e mcnoa desafiar 
declarando-a ur~enu, 0 no nono seguinte diz: a pro· pnra o dtbal8 os illu•trea conselheiros de estado a que 
posla foi inconaiderad·•· porqu• r.onlrll ella se erguêrão &Iludiu o nohrdsenador, porque, estando persuadido en
algumas vozes III Não vale 0 qr~e vos disse 0 mmutro Uo, assim COUIO agora, deque elles ad,oglo as mesmas 
a!llecmor, e nem te 111 pezo 0 parecer do canleiiiO de iJéas que aconselbarilo aos ministros em 18S7 o 1858, 
estado, q140 ol•ás preveniu quanto se podia 1.ppúr á n~o era logtco provoc11·los eu, porque nlo me consta, 
medida 91 Ei~ o que censurarei, Só um bomem f•luo e pelo menos não se publicou sob o nome da nenhain 
inexperiomte se dueria por ver cahir a sua idéa 8 princi· . doJJcs doutrina contr~dictorla da proposta que apresentd 
palweutc depois de deixar elle 0 poder. na Gamara t~rnporarla. Se isto bouvess•m clles feito,cen· 

ourando oa malquistaudo o ex·mioistro da jastiça autor 
São f•clos que !C reproduzem tanto nestas casos p3r· de•sa proposra, tinba eu então direito pleno para no· 

l.lrucnt•res, não só nu Dr~sil, mas em todo o mundo, meadarucnle chamo-lo• á discussão. V. lix. sabe, comu 
que a ningoem devd incommodar a rejeição dos se.us aigno conRelbeiro de utado, que alrruns honrados mam· 
projectos. Nilo assim acontece dadas as cireumstaocias bros dessa aiStincla corporaç~o divergem de mim ·nessa 
que eu já refdri. N~o é negocio meu iodividnol; suo ponto; tamllom a ellcs n!o me podia eu dlrisir, nlio aó 
flora, protesto a V. El, que não mostro ria o interesse, pur algum dos motivos que detxo expostos, como porque 
o zelo e o calor com que tonbQ faUado para solvar o po· u1e llllo pareo:e r~golar publicar por minhs conta as di-
der executiv1•. vergencias dos conselhos de Citado. 

O nobre sena·Jor observou [qae eu censurava a F1nalismi este to pico assevurando que a maioria dos 
emenda ..... ,. membros do conselho de estado aconselhou a medida 

(o orador vollan"o·se para 0 Sr. pre•idenls pede proposta, e nlio tenbo razOes pua acreditar que tenb' 
desct~lp~ por ser Ião importuno, lando dado já Ires variado de parecer. 
lloraa). Ouvi, não ael se ao mesmo nobre senador pelo Rio• 

Grande do Norlll ou se ao illostre membro pela pro- · 
O Sn. ~RESIDENTE: -Ea e todos os nobres senadores. vinci~ das Alagõas, que poucos ~Ao os caaa111elllos mi1tos 

que se achilo presentes estamos ouvindo a V· Ex. com a entro nól. Sr. presidente, d equivoco, vai crescundo no 
maior satisfacão (Apoiados.) lirusil o numero da e11rangelros que proless3o religi4o 

O Sn. VAscoNcELLOs: -lduilo ~brigado peln dellca· ditfmnte da do esllldo, e faço votos para que a ocrrenta 
dtza e favor .!o V. Ex. do ~migr•çlio, ainda pNiestanle, dumande as noaaas pia-

Não censurti n emenda em discasslio porque ella 11ão gas. !'lão serA o contacto com Utiles in<lividuos quH far:l 
regula occullo. Não .soo tão levln11o o tomerario quH uocahlr de seu ospleudor o granden a rehg•ilo catbolica 
Rzl!s~e semelhante rep~ro, poi; quo para confundir· me apostolica romano ; tenho tanta fel roa santidatle de seus 
bastaria ama p:davrn do nobro •omdor: Vos latnbsrll o dugmas, nos principias do tuler~ncia que constiluf.m 
tliio flzolles. N1lo !aliei desto assoonpto; peço a attençãv um~ de suas prim~lras virtndo•, que lenho ocmo inlal
sompro e~clarucida elo V. Ex. li;u rootd a omissio de o ma Jivel qae essa consid.ra~iio nlio contribuirá para fugirem 
providenr.ia que doolarusoo indis,olllvel o Jaco rnntrinw. olo nó~ os estrangeiros. O que nos cumpre provar-lhes 
nial, o referi o caso quo occorrên na colonrn do Potro· ú qae uao ~ivoco~ aqui como bubaros, qno eonsidur.;
pulls com o casamento' de Cat!mina Scbcid, qao cas1dn, · mos o casamenio como o acto mais solemne e o mais 



SE~~,\n 1\~1 ]11 JJJI AUUS1'U lll\ lHill 

importnnld ,j,, vj,J.,, ~no lho tlaruos ns g,rantias quo 
rccbtmn a lll"l'.•li•Jndo llULiicn, t{ti•J nã.t qu"romos quu 
o cS<!and•lo J;nuul'iado no CitSO qu~ rcfuri c cru outro' 
coutioutj a E-er nrgurnonto conll'd. nós, argumento Ídtld a 
nosso crcduo, quer como mombros cc uuta ~odudauo 
civili-.da, qner como c~<tl.olico~. 

O meswu nobre senador ptla provinda do Ilio-Graod,, 
do l'lorto disse que a con>titúi•;1o do lmp~rto tl obri~a
tori:~ pom os llrusiloiros no p• ccdto d" catholictsmo: 
llivirjo do S. Ex. porquanto, torJo• o• cultos eutru nós 

· 5iio l'"rmillidos, e o art. 5° d~ m.sma con•tituiçloo não 
~c rofcl'lt uhi a naci::nacs, ou a estrangoiroi. 

O Sn. F~unr.tn.\ PENN.I:- A •:on•tituição portu 
BUê~l fdZ a t>t• respeito 11otav.t dLJf•rença. 

U F R, VASCONCELLOS : -0 hon~ado senador ptJJa pro
VÍucia do Amazonas reflecte muito hem,'po1rquanto, ~ 
a;t, 6'' d~ constituiç:io portuguo~a, manJando qno a re · 
ligiiiu "atholica &posLolica romana contínuo a ser u reli
gitw .lo reino, d~clara em seguida !JUS todas as outrali 
rt::Ugli~~s 5t.H·iio pormi,ltidas no::~~sLrang~irOs cum seu culto 
doutosdco un particular. 

O Sn. Fcnneut<~ PcNN.I·: -E fui dada pelo mesmo 
mt;nL·~IJ:. ~ous annos ~e pois. 

()SR. v.~scoNCELLOS: -Eis aqui pois uma dil!urenca 
na expl'cssão que alt•r• o qno a e•lo r•s~ilo se ai;po~ 
11'unm e n'outra cou•tituicllo, N~o ú oppurtuno d~morar
me a este respeito. 

Surin dcstguaiJarle peranle a lei, quo :r constitoíção 
não ndrnilto, que repello a tulerant:ia qu• ella consogra, 
coagir a conSt:Jencia daquelles que teem por melhor a sua 
religião, nlú luva-los uo extremo de abandona-la. Sop
ponha V.EK., quo lta, entro um protestante o um catlro
lico, rehçilcs taos que o casamemo '" deva seguir como 
um acto ncce•s:•rio, ou pau evitar o csean~alo, o~ pHa 
~mparor a prole, diz-nos o nobre senador: • lle>t.s r.ir
caw~tnmias não case•; não ser:l grande inr.onvoni~nte es:o 
quo a imolerancia ~onslrlera neuhum? Não s~r:l injusto' 
o irnpolitico, impedir o casamento entre pessoas quo 
assiru eglão dis~o,tas a cuntrahi-lo, e á nm' da• qunos 
rrpugna renrgar a religião em que fui crbda ? V. Ex 
cowprehendo perfeitamente os perigos de uma seme
IIHntc poHi~ilo. O m'io de occorrer a elles é o que fui 
lembrado na proposta, os outros são incompletos, •ãu 
inefficazes. 

O Sr. pr~si·i• n tu mar.·ou para r· r Jcm do tlía da ;r gn i nlo 
&CS~üo o ~cguinl!; : 

~3'1 tli~cu~:sãu ú.u~ se!{uinL~:-i prul.lO:-ticõe~, vin1ia.~ da ca• 
atara dos Sr,, deputar!• s, approvundo as pou,ilos cout:o
dt~as pulo p01lcr rXt cu ti v o: 

1', de 1:200,q aur•nae.< a O. Escola>tÍt::L Da•ilia rlo 
Sr;i~,s. irmã ao fl!locido ar~ebispo da Bahia, marquoz de 
Sauta-Cruz; 

2". do 7208 a D. Phillis Droom, ~iuva do chef• do 
11i vioiío gr:uluado Jorg" l.lroom; 

3", uc 300S a ll J,,,e~h· Cruz o Silv:& de ·Antlro•lr•, 
vi uva do teuHute-coronul Joaquiut José do ,\ndr<do ViLb

coriL:t·U·~s; 
4", do 2íi4S a o. Candida no;a Per•ira Nunes, viuva 

do arfcrcs rdurm•ao Franctscu José Nun·s; 
13 11íseus1:to ''O parecer d.i comrrns!'ãu de cons•hui

cão áoerca d • li. ouça petlida pulo Sr. senador IJ.,r;ío do 
Colc~ip:;; 

Dtscu siio d• em~n1a off rcci•la em 3• di<cos~iio do 
prr•jcrt·J que mustilu•r o actunl sy't"rna do puzCJs e me
didas pelo •ystoma nHrho (rancoz. 

Cuutinu•c~o da 3" disrussão da emcn la Rnhstilutiva 
da ~:amara do' Sts, d<>put.dos com a propu;ta d~ pot.lor 
e~•cUtivB. 

Levantou-se a sessão á~ 3 !-'horas da trrd~. 

80" Me•sito 

Ell 10 DE AGOSTO, 

Presidcncia tlo Sr. visconde· tle Abaeté, 

SuM•nro.- Expediente.- Ord.Pm do tlin,- Pensrro a 
D. E.icolustiC> bazilia do Sehas. Ohservaçõ~s do 
Sr. viscotu!u d~ Albuquerque - Pen>ilo a D. Pnillis 
llroum.- Punsão b ll. lo>fpha da Crnz o Silça do 
AuJrtLde -l'•rrsilo a O Canrtida Hosa P•rPÍr•l'lunes. 
- Lictnça ao Sr. barão ae Cotegip•. - Substilaiçllo 
do aclual systerrra tio p<Z''S e modidas. - Prqt< ;ti 
sobre casame11tos mixtos. Di>cvr><•s do• Srs. Dan tas, 
Vascoor:ull"s, Cans n6ilo de Sintmbú e Vuscollos. 
A'• II h"r.s da manhil, ach•ndo-se presentes 31 Srs. 

seu•doros, u Sr. presid•nto >brtu a sessao. 
Lida a acta da ant~Jior, foi approvad~. 

EXPEDIENTE, 

O Sn. I• sKcncrAnro leu nm officio do presidente da 
província do Paraná, acampa nhando dous exompl~res 
do relattrio, qne lhe t..l oprrsent .. 1o ao t•Jmar conta da 
adtniDIHiraçtio em !6 do marco ultimo. - nemeLtidos 
~ara o archivo. 

Foi lida a redacção da emenda >ppronda pelo srnndo 
á proposição d• camarn doi Srs. d•putarloo, que approra 
a p•n~Ao concodid<l a D. Cand1da Fr3ga Nev•s, ~i ova ao 
commi~sarto d~ 3" clas!e d.• armada José Rodrigues dkS 
N oves. - Ficou sobro a nma. 

ORDEM DO DIA. 

PENS!O A D, ESCOL.IS'rtC.I DAZII,I.\ ltE SDIX,\S, 

Senhores, n[o me posso convt·ncer como se raça·listo 
que tão religioRn, flll boa fé n:!o Re podem advogar (nãu 
me rrllro a nerthnm dos honrados mcn•bros da casa) prin
etpios mais orthudoxos do qne os que a proposta contlm. 
Por m•iore~ cogitaçaes com quo fatigue moo e'pirito, 
clle se n~o prest• ;.admittirqr10 a religtão caLho li·'" s•n· 
tae pnra, Mmo ~.ponha do lado os prittcipios d• mora
li•lade pnra apndriulur o escandalo e não pt·nras vezes o 
crime, diss~lvendo vancolo:. que a n•tun•za, D~us e a 
sociedaie querem que sPjão eternos. Não; não é possi · 
•-' qoLl o homom f· i to :1 im•g•m, e li semelhanç• da 
n~u•; crc11do snb a ftl do uma religião, qn•: lhe ~nsina, 
como mn:dma principal, a morll, que }llOnnra dosvh-lo 
dos perigos quo o curdio na '•iJa, lho prohih~ um acto 
qno ullo prowra pam santificar <•S laços em qu' pr.tende 
morr_hr, rtão ub•nJou:Hitlo a mulher que tom.ru por cspo•a 
o'" li lho< quo J), us foi fOT'Í<io concnder-lhe Tormino 
~qui; seria. nhu~a1· lfomn~ia·lo d:. p:u:hml)i.l dtt V. Ex e 
t:o senatto; (Não ~pnia~Pn.) De.onvrJ!ver;i arnuuhi\ n'su-
11lll< •1us proposicil's.rjUO enunciei, se for contesta ia. 

FlCIIU a rtbcus~ítu arJia.·hL rmL!'l h ou. 

Entrou l'IU gn di~~~u .. ~l':to " prttp111-içfio cia. cnmnra dr.s 
SrH, •torutado<, "ll~ruv>ndu a !••n.•no aunual •lo 1:2008 
cow:t·.diti!L P'!o pudt·l' e:tecullvo a 1), E<c,,J:,Htca B•zílin 
rt11 S, b:o1s, Lrn.n do f.dluddo arctbts!'u l.!a Bahí11, llJRrqurz 
~e S,pt~·Croz. . 



SESSMl Ei\1 JO DE AGOSTO DE Ji:fi I 

O SR. V!SWNOF: DE ALJJUQUtmQUF.::- Sr. pre
sidente, não estou b>m r.erto 1loR rsrylos rela r i vos ;i• pm· 
FÕ1s, m!R FUpponho que, qu~nrlo o lia~ s1io conce~io•s a 
pedi :lo, os docum:mtos qu9 instrocrn a petição, não fiiO 

remottldos á cas,,; Jl1TOCIJ·m• quo n~o, porqu" supponho 
qne o.<tn penFiio roii.o foi concedida em virtodd de rcque
rimonto da parte, 

o s~. FERREJ!IA l'cNNA: - Ap~iado. 

O Sa. vrscOND& DE ÁlllUQUEnQUE: -Foi nn:a pens~o 
que o governo julgou quo devia con~cdor á r•••na da 
irmã do Sr. marquoz de s,uta Cruz. Nüo tP.nho do me 
~ppor á pons1io, nem quereria rlar com olhos a ninguem; 
mas estuu persaadido do que n!lo ha oeuhum deMr cm 
requerer aqnillo que no! é devi lo. Se o ~ovrrno dea 
fBI& p~n~l!o em remunornç~o de srrvlçoR do Sr. arcebbpo 
da Balda, eu digo que forjo mesquinhamente romano• 
rados e~ses servi§OS, 

0 SR. FERREIRA PENNA : - Apoiado. 
0 SR, VISCONDE OE ALBUQUERQUE: - 0 Sr. arcebispo 

ria Bahia tinha doa• irmãs, r a as vi em m' ram, uma 
do lias é casada e outra solteira; toda essa família creio 
que e!tavaa cargo do Sr. arcebiPpo .... 

0 Sn. FERREIRA PENNA: -Apoiado, 
0 Sn, VISCONDE Dll ALCUQUF.JIQUB:- ,. .. porque O 

marido da irmit C'•RMa nffo tinha benR da fortur,a, e O 
Sr. arcebi•po oncarrPgnva-sc do auxiliar com todós os 
seu~ rnc1os ás su,s irmh. Eli:•, porém, mrorreu corno 
co~tnmn morrer o hOIY•Om do l1em' tendo ~eco parlo l~pn
re• dd muito grande importond•, o sendo ar•:•biRJlO da 
B .• hia, nao deixou fortun·1 >l~om~; não qne nlio tiv~"o 
rendaR, us da mitra, mas r !lo sabia appli•:• -las ao fim 
par~ qu~ errro conoc~id••; suppouho que não rcs•rvava 
rm1a para •i, nem para suR f•rnilia; diatribuia tailo 
áqaollas prssoJS a qnrm era devido. 

0 S11, JfERIIEIR.\ PENNA: -Apoiado, 
O Sn. v1sco~o~ DI~ ALnuouanou~:- Orn, i• to é co· 

nhecido por mim c JII'SBnri•do P"la maior ""'te dos 
nobres s~o,dorr.s (Apoiado•), porque o Sr. arcebispo 
não era nm h o III m rwYo; além das ma.q virtudes r•di· 
giosas, era oma illu~tr.:ção, uma uotahilitlade do Drasll. 
tA poia1os,) 

E a este proposito permitia V. EK. que ea dig:L que 
um dos fun•nmontos das minhas esp~ranças sobre o 
bem-e•tar du llrasil ó o reconhecimento, qne l•nho de 
que a bcncão do cóo será continn'd~ na minha torra; e 
um• dns gnrantias que eu tenho a P.Rte re<p'ito ó q11r., 
em geral, os prr.lado~ do .Br11~il fa~em honra ao nosso 
pliz; nii.o é só o Sr. nr.:ebiFpn, o i•to m• dá a cunfi•nça 
de que a benç1io do céo niio nos será nfgada. O Sr. 
arcebispo da B~hia er~ uma illu~traciio, p•rmittn-•o
mo diz· r, ~Jó pditica, foi nosso rollrgn na camura dos 
deputado•. T•VO a ror tuna de roohec·ô-lo: ten1lo eiJo 10 
annos, quando veio d~ soa provinci.,, f'n•i.do por >"U 

tio o Sr. bispo do Pará, beijnr a n•ilo ao ~r. O P•·dru I, 
e a, que cu tão er~ coll~~ial ou R•mtnari·t.t. estudava a' 
minhas humanid11d•s, foi võ-lo; dcpuiR fo~mos ccDipa· 
nheiro• na camnra dos dfput•dns, e 11 fll\ bon•tade er• 
tal que viv•mns R:·mpre na m•lhor intolligencia: at<l Rn 
digonva ontrar comigo cm al~an3 dth·•tfs, e eu reronhe
ci nello am brasileiro •JIIO honn o nosso paiz. :cus s· r
vict•s crcle!ia!liw• nzor~L' qno ll.e roca h i>'~ nmn n.itrn, 
mir.1cro q·r.o c:llo hmbom rl••semponlron rxccllnntomocnl~. 

Um homrm nesta pnsi(·ii.,, tendo carrr~'do com Hl"' 
irrn~s po!ur•,, morro r. n~o lhM rlei~• onda, porque lare
Lcm r.ão liulla na la do ~er, o o g•.Vi'rno ltHobra ro dt• 

dar uma pcm:io somente :í uma das ir mi.>? l'ois nã,J 
mrreca ;lgnu.n cunSidor•ç:in n outra irmã, nioda que 
casada, n qual tem nm~ nu •• 3 educar? Jlstl irmã n:to 
rnere•'e nenhuma lc~~>lmonça pelos Rcrvicos do iruJiio l 
Niio qn~ro m:mdnr ncnhnma emenda, contontrl·mo tDJ 
a~1provur a rcsrduçfcn; m:.s jojgo quo ~ do m•u rlcver 
f',zer uma pe!Íçil.o ; laiJJhi•In ofio quero ~/JC O FCOado :\ 
fuça, é dn mird1a parto>; quero que o pulJiico rrcor.h<'ca 
qno eu faç" uma peli(ao nn govurno, para qnr o rot"'
r•ho.cimento dos fcrvicos do Sr. orcr!Jispo rl~ lbhia n:i<1 
so limite num" pequena pensão aurr.n 9nica irroff. N:io 
ncons~lho tum bem que a ontrn requeira, o qnc ali6R n:it• 
é nenhum de1.ar; rn.1s julqnei que era cb mt'n drvor di· 
zcr que esta pen~iio ~ m~•qninho, qtw M sr.rviçrs rto Sr. 
ar~ebilpo 1iio dignos de to~a a con,iderac:io ... 

0 Sn, FERREIRA PENNA :-Apoiado, 

O Sa. vrscoNo'l DE A LDUQUeRQUE :- ... que r ii< niio 
Ma só uma notahilidn1e do Brasil, na Europa seria 
tamlJem orna notolJililaM. 

Eis soment• o que tenho a dizer tír.orca d• resolocão: 
opprovo-n, mas peço ao ~r.verrlo que tPnh• ~m eorosirlr.
roção os serviços dos cidadãos que !e dodicão ao sr u 
paiz. . 

Foi approvada a propo>ícã~ para subir :i ssncçffo im
pflrial. 

l'llNSÃO A Do l'll!l.l,!S DROOll, 

Eot•ea rm 3' disnmão a pro~osição rla r.aman rlo~ 
Sr.<, rlepu!1doJR, npprov .• ndo a pcmão nnnual do 7208 
conc•di•ra )I" lu Jlo1er~lccntivo a O. Phillis Droom, viu v;, 
do chef• r(., divisiio Jorgo Droom.-Foi approvada p11d 
subirá san<·c~o ÍmJlerial, 

I'ENSÀO A D, IOSEPJJA DA CRUZ S, DE ANDfiADE, 

Entrou igualmwte em S• discn<•i:'o a propo·ição da 
mc1ma camara, ~pprovnn~o n pon,ão nnnual de 3008 
conco~ida pelo p der 1xocativo a D. Jo~oph• da Cruz o 
Silva de Andrade, via v a do tenonto-coronel!taqaim!otó 
dd An1lradu Vasconcellos. 

Foi ta111bcm npprovada para !Ubir :1 !m~çiio imperial. 

fiE :i• ÃO A O. CANO IDA n, r. NU!'i'ES. 

Entrou cm S" disr.DR!ãna proposição ela mrsma camnra, 
app1ovando 11 pensão rlo 2G4JJ do mPsmo mr·d•J oo,ccdJ.I& 
a J). CanrtMa Hosa Pereira Nunes, viuv11 do alfo:es re· 
formado Frnnclsr.o J~só Nunes. 

Foi a pprovada com a suppresfão rio ort. 2",j:\ rojeitarlo, 
para TOI tnr á camnp <los Srs. deputados, inao primeiro 
á commissGo de redacção. 

L!CE~CA AO sn. n.IR~O DE COTJlGirtl, 

S•guiu-se a 1• discussão rlo parec•r da commis~üo r!e 
"onstituiç5o áceroa da lio:ença pHdirla pelo Sr. sor1ador 
bnriio dO C1.tegi pe ; paSSOU para 8 2' SCIII debatO. 
SUOSTITU/Ç,lO 00 ACTU,\L HSTPJ!A DE PRZOS!: liEDI!liS, 

TtVH Jr.g:r n ultima tliscus.<ãn cl.1 emourl• dn~ Srs. For• 
rcira p"''"" o Va>t'OroCOIIos. ofim•cidll na sn do proj,cto 
'!"" snb<titu" o 11•:tua1 systcma d~ l"Z'JS c medi• l/IS pelo 
sy<J•ma motriro franCI'Z. 

Foi nppruvad~, s•ndo o proj•rto cCJm as cmcn~ns re
•l•Cttldo a co:omis.•i!o do redacç:1o, 

CMiMJEN'T('.~ li1XTr~. 

Contiunou tinalmnr.t• a 3' rli.<cn•~ã~, ndia•la ns so;sr.o 
anterior, ria unocnd., RnlJ>!itutiv.l d~ cnm~r11 dos Srs. dn
pu~lfil•s :1 ('r"pma do prder rx,r.utivo sul11o cJs•mentos 
mixto". 

' 'l 
'• ·: 

,. .. 



~··· 
SE~3AO E~! 10 !;E ,\G03'!'0 Dfl JS,ll 

O Sfi. DA:'\TAS: S'. pr.•sidunte, P'TU:Íll V. E:(. () Sn. DAXT.\5;- Stí n1 hm·.1 Ja morto. qn4ndo niio 
,\ JII>S· ivd recurr' r no tdbunn: tla pemteuda, ó que ha>U 
a contnccào pnra f.alvar: ~~casa :;1\bo disso. 

qu~ ea uinda oucupo n Mlc•::ç~o do '"na•lo pur pouco 
wmpo. l'Jãu surci tã<> extenso como fui h"nt<!ll, o dei· 
:xana du u f1zer t~u :1casu não theEsc dtl 1hr ld~\Umas 
cxr•lico~ú,s e cmiltir 11Jgnrm~ propo>icõ~s rma minha 
d.:fr.•~ 

O Sn. D. IJANOEL: -Que duvida I 
O S11. DANT>S: - Diz o decrrt•l Jo Concilio .... 

.l'riucipbrci por um aparte que cu h ontem dei ao nn
J,r,; Renadur pela pruvinch oo Hio Graude do Nart••, 
quando, ru•pondcndo ao n.nu discHw a r<S!l'itu uo pro
jucto tfUO so oi.;110le, prestou um grt:n·u~ el1•gio á. rws~n 
religião 1.c•tlwlica apcstdica rou-ana, clop,io digno nu 
verdade de se pr• su1r a umr, religião tfw 'anta wmo é 
a quo IH·ttfas:;uruos ; mas o 1~obn~ lienador no sou llis
'GUrso crultliu uma OfJioião com a qoal não roncütdci ; 
Y. Ex. h a tio record:1r-so q•1e o nobre sona'lor dhsc que 
a n<>~s~ rdigi;o <r·• tilo santa, tã•• hoa, qu•J qualquer 
poccntlor, quo peccasso)nr ~O ou GO annfls, para ~or J•Cr• 
úobdo ba•t:.v.l di~cr: • Meu Deus,. pcrJoai·ruc. • 

O Sn. D. M.INOEL: - Que sf.o precisos tre; propa· 
ratorios. 

O Sn. D.INTAS:- llis o quo rliz o condlio, ses~ã:rl4, 
canon 4°. • So alguern nfgar qn• pnm iul-'ira o ptllfoita 
wwis,ão dos pcco,dos so rHJGt>rem tres actos no p•ui
to:l,ld t:omo mate ria do •ar.ramtmto da pouitHncin, a sabor; 
ronlri~uiio, cunil·u·ão o satl!lÍ~ç:io, que s~ chaa;ã.o tres 
p:trtes do. pi!rnttJn· i(:l .... rrj1. t·x•:otunmngado. 1 

Já vó V. Er.. que a dcoutrina do nd1re ~e nade r, tom atiA 
nú> e cri11 como clle a emittiu, ó n propria úoutrin11 
seguidl pelos prole>lnnl€s, c JlOrtanto, condemoada Jldo 
Concilio como heretica. 

O Sn. D. ~~A~OEL : - N:lo fd hso, 

O Sn. DANTAS : - Entoo qno!ra dizer. 
O Sn. D. MAN<•EL: - Se o Sr. prositlmte me J:\ 

O S::. rnES!DENTE:- Ea achav~ mais convenl01te 
q•1e o nc.bre senador não c"nduuasso co111o vat msl' 
c.liscus.são. 

O Sn. DANT;s: - V Ex. viu que h ontem foi eha~ 
ma•lo n or,Jom, o o meu ópute consi •erhdo contra n 
doutrina regulada peta igreja; quero agora mo•trora 
V. Ex. quo üU tivo ruzão, como provo com o Concilio 
Trideotiuo. 

licença diiO· . · 
o s~. PnES,OilN<E :-Tom a palavra. 
O Sn. D. M.INOF.L:- O qu• cu disstt foi que qu~l

qucr !H~ca.lor, }dn.1a flUO tiV•!~~c commcllido os wnis 
euur(•·os p~"c ·o~rl,;s, ltHIIlo vt:rd;~doira. contdcção, todos os 
~-~~~~;.ao los UJ1~ ~e r JàtJ ~crdoldos. O Sn. PnEsroE~rTE : - A quest:!o é ootra: é so o nolire 

senador acerta un anliaacão, é se dá a verdaddra intel
li~cnr.ia, a intelligencia recubi.!a pela igreja ás proposi· 
çües que efilá reforindo <lo Concilio Tridcntino; niio me 

o Sn. PAN1'.1S :- Ouviu V Ex., Sr. prt•sidontP, 
0 que o rw!Jrc '"'"dor cth1o 7 Qun u pcct:3dor emh<·l:a 
r.omrut:tres1'C pur ~O a ~O annus os pecca•ios os mms 
ClltJTllJPS.'. I 

O Sn O. M•NOEL:- Por tiO ou 100, t! indifferanlc 
o t~lll (lU. 

O Sn DANTAS:- ... dr.srlA que houve;so l'ilrdadeira 
r.untdll~~u. i•tu é, qnn se arr~pemlrssc. ostava perdoado. 
Ora eu •TJsse hunt-m d,•quelln loKar que e•t:~ propu .. 
sirão. nimavn vs f,,r.inúra~, mas V. Ex IHII'tlCft que JJÜO 

gos•OU, porque rhnwou· me :1 ordem e até nã,, sei SH 
mauduu quu se niio publicasse isso. 

O Sn. rnEStDENT~: Nilo. •euhor; rnnn entendo qoA 
a propo-icfio erulltt•t" pelo nuhr- •enad •r pda J'r"viucla 
tlo lho Gta11do tio Norte ú urua Vt•r•1•rlu rec<•nh•cida !:el" 
igr<'Ja. e o nubre senador não faz bom •·m lm,:ugna-Ja. 

O Sn. DANTA~:- Pois eo digo a V. Ex. que niiu tl 
nma vor•i•rl·• re•:on hecida pel& igrAjo, como eu•ina o 
Concilio Td·lcntino. 

O Sn D. MANOEL : - P~co por coutcla a p>l,vra. 
O S11. UANTA': ·-V. Ex. S>bo qU•l os prute,tar.to• 

nc~ão ctun ~ ~·nu fi"' . .;,;jo fPj:.~. um mu~l'.1tiJCuto ; esst~M ht:ro
tkos só reconheo,·m duus •ll·r, ment•·• qu" >iiu: o !J,ptisu.o 
"a ceia; esse• hert tir.oft t1i7.>m !Jtt" p•ra D.:u• P"r.lt nr· 
nos r,s peccado., lmsla a eoutncc:io, uout•ina Q't" qun11 
igr•.i\ n:lo SOGU", ''por isso creou o sacramento tb p1ni· 
l~llcla •.• 

O Sn, D. li!ANOI~L: - E,t<í er.lendido. 

O Sn. D,INToS - ... A contricçr.o ó unicamrnte um 
n1ein Jlf•'lllrnt•Jrio, purquo alé1u disso 6 nccos~nria a 
confi-.sií.t•1 1.1 ~m tt1rceiro 1·Jsar a rt·p~r<1ção. 

O S11. U. MAXO~L: - Snm <ln vida. 
o Sn. DA<1',\S: - Concortl:1? Então l!~nlrm tive 

l'i\i!;1u. 

O Sn, D. '-hN•HL: - .;'1:10 t:•vo. 

partcc que o lenha feito. · 

O Sn, D.INTAS:- Jfl rno•trfi quo eu não sr·gaia a 
oplllião dos horeticos, o é qn•·llt•• La,t • 

Buntew, Sr. prc•ide!llll, confeKSI• que. fui injusto rm 
um• propu;ição que emitti no>ta casl quando orava. 
V. Ex. >ahe quH um hurne10 como fU, qu• n[o tem o 
h .• Lito do orar, o qun fulb coru cetto molar, 1ww s~mpro 
tem a prudonria nn mno, ás vr•zes e r.:< gera P'ra mais e ás 
vt•zns CXI!gcu rmra wonos; cxpon11c1 hont•·m as interpro· 
t•t:õn• dadas ao Concilio Tn<:enlino pelo p>pa Bcnu
dieto X! V e as inlorprclaçúes OHhs n bulia desle ponti
lice polos theoln~os, eu disso que o.< 1heologns eráo uns 
vadws ; sei que não com m elti u rnn l•of'sia, porqut• não 
•nu Lbrigndo a cro•· nos theolugr,s, mas commetLi uma 
irlJUSti~a. 

O Sn. D. MANOEL: -· E qurm disse que era hcresb 'f 

O ~n. DANT,\S:- Quero que qnr.ndo roi li I• as dou
trinn:; s1·jii.o euruh·mnau:ll'l por hor1JLÍ~nq, q11e se não di· 
v~~nr, que se v::. :w ~~utu parn quu •u as rtrfer,da ou 
mo r,;trm:tu; entretanto ltãO se ti"JJl f~ito oss1m, os que 
mo Ct>l!lhattlrão houtem não mo uhsorão: • Esta prupo· 
i~ão é heretic", é boretim• ~;t'uutr.. etc. • Visto qua 

est .. mos trutan<lo do om projer.to ncema de casum.ntos, 
o conv,•m qno os reprcsentanles da nação dcfluão h••m o 
que ó da i~reja c o quo é do Estnlio, e o povo saib.• qne 
o que t .. zerr.o• e p<J<IrUl(•S f,,znr cst4 nas nossas attribui· 
c<ics, é prer.i~o que o p:~vo ter.ha •ci•n·-h disso, é pre
ciso que emitl•lmos aqui nos1as upiniões corn clareza e 
com franqucz~. o IJUB snibnmos quo o C•tncilio;l'd<lontino 
f\ID llHlteriuJ rto O:J:iamnrJtos nào irn~õ~ r.n~•thorua Sl'nii:o 
áqne!Jc.., lJUI_I Ot1gjo rpl(l O C:\l'aftiCnto Sflji.L SiiCr:\UientO, O 
que nãn houvt1 r,in r~~. nm.ta cas~ qnHm o negossl'• o 
nem feria prt111íeo. I"·'" >u't~utar 11 princif•ÍO tio quo o 
contraio ó um ol•j•Jd0 t1mp1)ral o tfl.IC à so/i,,fo<!o pertence 
n-r,ni •• I.J. 
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Continu:.ndo, pois,. Sr. pro~&idento, :i :or.:a do quq di><" S. GrPgorio thnum,turg·J, dit: • quo 11 phíl~~vrhia.nuo 
ó sn,ãu 11111 preludio, o nm > occorru para dwgnr á don• 
trin> chri>.tã, q<11> é o fim do todos O< e!!Utlos; p11r. 
taut••, aquello tJUll gucrrfnsso n s .• utichlle do cJJrblia
ui.-,rno, ;..unha-~tl t:m ptUI·rr;t ':oru a soa razão, a sua 
propria nutur~~a, ~ gu,rrrava a bunmnidadt•. • 

a. rn~pllit•J dos lbt~ofo~os, di~n l1 V. ~x. tfllO essa projlfl .. 

si~~rt..~ quo cmitti Á Wl verd:lde t')Xa~orHb, r.mbnra t~ll 
liaiha quo não sou ohd~a.1io l1 Mer n:.:. opiiiJ;lo fios ttwo
J,;gus, e ~e eu niio sou (JJJr1~adn i\ ~·t·r~r na ,.,fJini:io dos 
sanh1s padro~, senãJ qu·t~Jt1o H~ o cnn~~,,rd•1t~, t!c,u,o d·ci11Ju 
o (1° r.onclli" geral rlc Goln•t-ntiunpln a rc•pcit .. do Sonto 
.Agostmho quo so OP[Hlt•ht< :Is im"HCU<. qu:>JJto m.is a 
r"·' Peito dos thculuw•s •ruo tJ•t:lu c.b .ixo do< S·•urus pn•Jres? 
Niin J.IOSso, porem, liHill gn10dn inju:'tJç:'l, omiUir uma 
censura tão asp•ra o d" tJUC usei I'Orttra todos os th,o
J,.go~; porquo als•Jn,q dolles rJrest:írfto gr.tu•fcs s€rvi~os :i 
IJurnanid:~de, cooJbaton.io os almsos dQ ca1bo1Jici~n·o •xa· 
1orado; Stl hcnve nm je..<uit.t, llel.rmino, quo owllen o 
maneio todo dobalxo dos pés dos papas, tamb'm h•,uve 
um padr~, Tboma•!i••o, cujo nome ed não posso proferil 
som grande vcnara~ão, que souhe or•nci:iar os •lireitüs t.b 
lgrej • com a oMdlenoJa d"vida ar·s chefes das nuçúo<. 

Em summ•, o que cu quiz ~izel' tl qu" assim r.omo 
ha o ma philosophi • ~ophhllca dus a~usos o da •crpAute, 
como disse o apo•tolo. tamhem ha uma lhoolo~ia so
phistiua e mistica que serve de encaaP.ar o dominar 
a intollig-nci• bnm3nl; ó nocessario, pois, qnn um go
.verno "ner~lcl) e f~rte não stJ dcilte lour nem p•lus 
onganos du pbilosnphiwto o nem piJiu f,Jsa pietla<le tlo 
tbsolugismo; não l1<1 po<ler mais 11• tolerante o perigo<o 
do que nqq•Jio qno qu•r govemar cm nomo ri e lJ•ns. 

Ala•, ~bservon aluda o nobre !anndor: • Vó< disse;tcs 
qao não so pó,Jo I'Cr bu1u rei o ao fhMmo t~mpo bom ca
th•·ltt:o .• Senhores, O<la OJIÍOi~o n!o ó Dllftha, mu a 
cxpct·iencia o a ltistoria a m:t•lOlÜt), 

O Sn D. ~.luiuEL:-flom Roi, 
!(,O Sn. DANTM:- O nohr·1 semtlor dl!se: • Poh não 

ho'uv• om l1r;,nc• tan:os reis, quo f,rão bon~ reis e forSo 
IJt,nHatholioos'? • · 

O Sn. D. MA:m:c.: -Sem duvida. 
O Sn DANTAS:- Qun !Jouverãn bons rei~ ni!o o dn

vit!v, rn:;s muitc.s b.;ns reis rorilo excommnng••dos, por 
<l&od,rcm os direit"s do sua corba c os direitos do se.u 
pnvo, o outros não lo.•rão, t•xcomlllUlliiLdo3 porque, ou 
não se oppu~erão n.nsurrr•cõos de lloma, ou sobsrro· 
•ôrao n camifidua dus S. Uard1nlomeu. O nobrtl Rnnn
rlor ennomerou os reis do Franç" bons reis e bons cotho
licos e dissertou St·hro ll catuoJidtti<dO de Lniz xn. 
Pois vcj•1 o n•.bro >enador Qllantus rd~ r!o Fr•nl'l f~rii.Q 
fulminados J·t:l.\ •·xcomínun!Jão, rl:t c1a~J n:io esllnpoo o 
prO[•riu Lu i~ XI 1. p, iucip i' roi Jl&l<~ r~ç• C:nlovnnacona: Sr; IJIC>i lent~, é nccosshrio não coufulll1ir, porque 

rlaqut é q•Je vem toda ~ coleiiPll, o qu~ ti d••ntrinnl com 
o que ó di,oiplinar. S11u oiHiJ:•uo a crer Judo •1uanto a 
igreja en,ina ácrrca da doutrina ; o a doutrina 11ffo é 
tu tu quauto os podres qucro·m ensinar. Jesos-Christo 
dhlSIJ ;:ws ap1st~,lus : 11 Fí:IZtli o que mo virdes fazer, 
ensin:.i o IJUO eu vvs en>ino, itct duccte • Jesus-Christu 
fallava das Vtrdades fuudaatentaos, com as quaeH dle 
fundava a sua igrPja, Com ost>s palavras Jes.us-CJJristo 
não deu aos pa,tres uma di,·tadura sohro todo o ensino, 
como querem ~JI,,s que lhe pertença, iJ quem se OJ;õa 
á todas assas oxagoracõ<s ~ por 6lto.; c,JJwideJ'ado como 
.ímpio;. portanto, ~qui li" qu• não ó f~n1amcntal, 
aquillll que é discl~linar, de mcr~ consorvac:io o exe
cuc:io o que só póde ser reoJebido conf .rrno a fúrma de 
governo e as circumstanci .. peculiar~s d• ••a 1a nação, 
llU só roc"bo Ee r.s Loctercs g• Nas do est>uo receberem 
purquo o quo é de tlis.,iplina não ~ó·ld pass:rr no llra;il 
sem quo teuha f,;rça de ld, O gov€rno devo tu lo rov.r. 

·porque moitas C·JU!as pudem vir lltl l\oma deb . .ix·l da 
cap• do d~gma. 

Portou to, Sr. prosidente, tudo nqnillo quo 111 disse 
não tlllho re nç:io com os dogmas, com e> las vor.üdes 
revoladas; era com o que era disdpltnnr, e n fórma dos 
ca~am•n.tos. rn:~rcbda no Con~ilio l'ritlcntino .é.:omplfln· 
mente dtscJpiJnar, llnto n•s•m que elle não Impõe potta 
de analhorna úqu•lio• quo •osterttiio tJUe no cas:.mento 
&• põJ,, st•puar o crntmto do p,crurneuto, im~ao penas 
áquelles que negão que u ca,am•rtto ó um sar.ralllonlo. 
Eu diOs•j·•vn qu9 R<IUAlles s"n"tlorcs que so r.pp.mtóriio 
co•n as minhas rcllrXú'&, n:io div;g,ssem, n~o vies~em 
pró,•ar, par~ re.•pood,r-mo, a mntill,tlc da reli~i:iOCJttho
lica, pois ou n conf;sso o n r.omhato, quandll r.·ll~ so 
nf11sta do cbriotin~lsmo; porvoutum, senhorrs, pó· lo nl
gnem negar a s•nudade do clmstlaniimo? Uma reliA ião 
qu" nos diz: • ornai r.oq outros corno a vúq mo~m,,s ; 
uão fJçais ~oos nntrnH llf"Juillo qntl t11'io 'ln"rcd.;; fJilC se vo.~ 
fn~a., ~ não ptjJo doixar dtl /oi'J' ohr~ dn n ... uq. cJlll ostLi 110 
:duunoa dt). to.1 .. s, uno hit t'a?<in (I n .. rn pldroo.ophia tpw 
_r.nmh:ata. ossnduulrina Ct•ll"'~'"~'~d,,r;a du huuu'm. O IIII'."'IJifl 

OrtrPil•~.~, dtad J f")l!J ll!!!Jr•! -~l!ua.!Ul' 1.!111 urna L';il·t,t ;t 

Luiz de Dcbrm,ra, eJu:ommuogado pur Go·pgorio IV; llo
narto~o Rahio. fx~ommuogrtdo ptlr GrPgorio V: Cn.-los 
o· O> Ivo, exr.ommungado por Adriano JI. !:'usarmo.• Jl raca 
Capoto: fi .. borto. ex•:ommungado; Fr:ltppo I, •Xt:Ub.• 

mongndo; r,uiz VIl. excommung,do; J1ihppo ilu~u>lo, 
excommuni~•lo 1 Felippe IJI, rxcoJDDJUngo<tu; o" bula 
da cxo:ommunhüo fvi rota poblicarnento. VaiJlOi á r:.ca 
ValaiS: Curlos VI, cxr.• mnoungatlo; Lqiz X\1-o-bom 
catholico, cor.no dis>O o ru.bre so<m' o r, cxcommuc"'ulo ; 
llrnriquo H, cxt:omruungado; e dabi JIOf dianlo traba
lhou o puub•l dos farwtioos, 

0 .5n, 0, MANOEL: -Isso O tJUO prova 1 
O Sn. DANTAS: -Prova quo estiverilo sempre em 

luta com 11 Sr.nt• S~, contra UID podor que llrmava O 

f.natismo, ora contra os reis or~ contra os povt•~; er• um 
corpo domin~do por duns orbocas, era U•fl e>larlo quu 
redu~ i• os soberanos e os povtJa à humJllla!'liO e ao drtes
poro, e "Jl' Zlf dessas humilltnçile.s o dBSO>}lelo oaueados 
pela ctlrte do R•·m~ não dt·ixiriio ti• :haver ji:Fan~es reis. 
llu Jl~C• aos mous nobres collcgos qoe, qu.ndo mo qui. 
zerem imputar o.Jgn•t•a hare>ia. apontem o fac:o, 11~0 
di v: ~·1eoo, porque entfio não pcdoret certsmPnte respon
der lhes. Ris peito muito a~ doutrinas da igrPja naquillo 
que é dogma ti o, t• rno a diz< r, m11s naquiJio •lU" ó dls
dvlinar, não; sujei lo a ruinll• raziio, ptulor~i o~edoce·laa 
se 11s poderrs do estado as recd1ar. 

~iio tenho ruais nada a diz· r. 

O SR O. MANOEL:-Sr. rro>idrniP, cn di~s~ hon· 
tem, para p1·uvar n fXOo!lcncm da rrligiüo ratholica apos. 
lnlicl rúfll<na lund,,da por JJ'SUS CIJri;to, quo era tal o 
llmor quo o Divino Mc•st.'o comiiHfbVa aos lwmcns, que 
lhos tluh1 nsst·vant\Q, da m•ncin• mais JWromptoria nna 
sngrndas P''"inas, quo o maior Jll!cca•lor, tontlu uma ver· 
tln.deim contricçiiti ~o s••us r•cccatlos, srrl•êsalvo. Eu JIOdia 
nntãtHlp1Jiar n. minha a~Herçit) coululttllrn:JN Jlli.SHtU:tliiA da 
es·~riptura <l far.to!! n.ttiio 1:ouhoci~foK; r111L" não jnlguc·i 
t:OIIVOOiJ>ntc, fiUIIJUO Olllen li <III~ P.lll DDIII C; fia 1111de ~lÍ 
s11 mni:Í:I) ~utht..'lit·o; o l!illholicu~ niUito illnslrMloR, l's~a 
·i~ IIIU n~ ir:J ~~:lu era. l!l.!:ml!LC~ ,~ria; h t•j~ 1 pur~U1 1 I} Ut.l O I lO hflJ 
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tcnaJ.r, tJUurunJo tlesonvúlver o aparte tJUO hoittem m• 
llavia t..l .. do, o aiJ~rt!J qu1:1 JJ;lo tJnvolvia Udtn m:ds nom 
lJJlll/llli dO fjiiH :.L í~C1U'la\:Üú do ht1rC:.iÍa :J. ~·folpUhil,ãO ljUll 

aeabo d~ J.U'úÍr.ril'. padiu a pídavt·, ... pam m~:~ convencer 
Coltn o Cuuctlio 1'rid"ntino tle fjUO cu t:Otu ciT<lto tioha 
comrs:r:tLÍ·Io gr"ve orro, c tão~r.ove que rn,savaá her11sia, 

A e.scriptura Na grada, Ow muiti,tt ll~Xtus IJUO r1gura nãu 
poiôo t•1r ue cór, ó ~ss:is rxplidt• ; rdp,.tirei o •PguinL• 
ljUij pude conset v:~r na weuwria: • Co11v<rh11ti·ni et 
a9ite Jwnitentiam ab omnibus iniq11illltibus vestriB, el 
1•ou. Í1'1Jl vobi:; i·1~ ruinarn. im'quiluM. • ConvHrt·i·VtJs. 

verJa~•ira corrtrlcci<o; é <ste o ca~o em que se dá a hypo• 
the1o que fi surti, loto é, ~ ca&o em quo o pcceador é 
SJ.lVU. 

Logo,~crgnrrto eu a V. Ex., em qllQ fui eu do encon
tro á doutriua da i~reja? Or1do <otá o mtu erro ou 
autes a miulta ht:r••ia? O que dhs•, isto não pódo des
conlw.,er o hoructn que tlo;de a sua infilncia fui oducl.lo 
u~ roligi:ío catliohca, Ct.mo podia ignorai-o, eu quo 
cursei as aulas"" univor,idadu de Coi•••hra, e que Oh· 
tive um diploma do bacharel ~m cano nos, ou que eblUdcl 
pelo •otor citado horrt~m poJo nuLr• s•nadcr, o qual 
explka porfdtawunt• 8>1~ mataria~ O nLbre senr.dor, a 
dtz.,r a v"rJadu, não devia ser tiío iuj usto c,· wigo, por• 
que eu hontam, nem uma sú vez o ebuu1ei de heroge. 

O Sa. D•NT•S: -.Não o chamei ao nobro senador. 

. f11zci püíJ.tcocia flos vossCIS pec.::aUmJ e a iu;quidadd nlt<f 
Vos f~rú UJõl, Além disso, senhores, citard UIJI facto 
conlwoido: J"SUd·Cluisto f.,i crucific~uo com dous 
ladrolc.<, o bom u o máo; o h;m mo>tl'av~ um ~inccro 
arro1oendimcnto de seus po;cacJos, e, ven,io Jo•us
Chritito a cxhal.r 0 uitiJuo >U· piru na cruz, v~ltou-se 0 O Sn. D MAN~EL: -Apenas bont•m ob;ervei ao 
dhdo: • SouiJor, lembrai·Vt~s de adro quando entrardes no!J.e senador que as suas proposi~a,s eJão, no meu 
uo vosso reino; ~o q• 0 Jcsus-Cbti·tu r<~J 1ondeu, boje wo~o de peusar, rJrronoas, que f.zi•justica ás suas in· 
0 ,tarcis cowigo no par .. iso, , Pois bem, oenllores, a tdnções, que o n~bre senatlor era c.tbo,ico apostolico 
prova mais evi.Jonte do que avancei. boutdm, do que a romano, mas que, ou por não ter pensado tanto qu•nto 
colltrll:i'iio salvava 0 .pccclrlor, ó 0 h< m laúJão. estes objecto• !Xig~ru, ou por ter-so entregado á 

J.itara ''" algon3 hvros het•rodoxos, ás vczcs;sll>tefltava 
O Sn. DA~'J',\8 :-1\'ãohavia Concilio 'fd!cntinoncs!a 6piniaes quo me parucia ••tfrndurefll princi~ios, pontos 

é ""''a, • r caruoaes ue nossa relig1üo; a, S:, pre•i·lente, V. Ex. 
O SJ1. D .\IA~:oEL : -Lá v••u, porqucl wstas mate1ias t 1m bem assim o pensou, e o pensou o senatlo Íflteiro: o 

duvo salm al~uma cous•, c suu ullri~a·lo a ;a~•r mais do nobre senador em.r.lgumas de sua• ~roposhil•s, que eu 
que o nobre sena:lur. Não era possivel que rue tivesse tle propüsllo não quero a~orot,r, mio ach6u um só voto 
<'~JUcciJo intoirarllente do que u•o errsinárao meu• wes- que oapoiasse, o purasso é que eu. ttm1o em visra aiw· 
IJ'ed, e JDrSIJlO do que depois da.~~ teni;o lido. pressão punco ngrndavel que o stu dismrsd tinh~ pro-

JI cuntl'ac~ão salva o JH·~c.uor. M:~s os iuimi~os da uuzido ne•ta casa e ba tlu sem du•iJa produzir fúra 
igrt•j 1 catholica, tuJulndo à !dra Bsta pas>agem d~ , scri- dolla, depois que fllr publicado, lhe pedi com a maior 
,IJLUI'J, qmzo:ào com elia toxar a cooflslii.o do ridícula. ir.stancia que era ntelnor ou que esse discurso deixas~e 
}JI'ct.JIJdcrào o~g•r a oeees>idada uc>te ~acrarnento da lei de ser publio,a1o, ou que S. Ex. em s-u S"bineto, p<n• 
nova,o uutãa di•~erüo: , Para 'I"" sorve tste saeram• n· sando com U1ais mauur•za, risca~ se deite propcshiles 
.'~ 1 I' ara que servo a ccnlhsão,so h csoripttu·a diz que pela qoe. um catholico não púue proferil·. 
srmplcs coutriociio se Jlúle obter o poroiüo olos pmcados ?• O Sn. DAN'rAS: -Diga l(llaos ertlo. 
A i~r·o·ja respondeu purfeitam~ntalwm: • E' veràade, qno 
a cur1tticvilo por >i •ú ,aJv• 0 1,accatlol', m•.s é preciso que O Sn. D. A!ANOEL:- Ern particular poaerei tlizer, 
·~· tlê o """ uu quu so niio po,sa tl• rnotlo n•ubum sa· porque não quero entrar em uma discussão longa, e repe
mf~.tor .ao prccci<u "" igrej.1 relativo ao sacramcnt~ da tir o quo UJose bontem; salti bontow f•tig~do, passei 

t P . . mal a noite e liãO posso "''Í" discutir. peru e~JCla. • onsso" igrüja cst:tboleceu.as Ires condtciles S 
ess~ncrao s LJ:Lra UIU> boa cunfissão. e me lev•ntoi para dar uma breva resposta ao bon• 

Alas .s• o Jlecca•lor uão pn.1or coufus,ar s•·, o que acon.. NdO bCnauor, foi porqlle não devia constlntir que sobro 
toce .lllllharu• ao vazes, por Utad"um sacerdote; se tiver uáJD pairasse nem su;paita de haver eruiltidu opini~o 
d.""'Ju arJunlo do tJ f.zcr; 50 a par desl• dc;ojo ardeu toes- contraria á doutriua da igreja, ofi'•nsiva das disposições 

. do sagrado Cor,cilio '!'ridentiuo. So C(JJll oif<ito coJDmet-liVe~• contmcão,porgomt•J cu, uão e>t:i >alvo o pc.1cador, 
pr~~ISa lançar mão du sacraweuto, do •rua! elle não pód~ tusso erros, se pruf•risse idú •• s ropruvadas pela ig"j~, 
uUlisar-se, portlu" lho l.lt:l o essoucbl, que é o miuistru seria o priweiru a retractar-me, como foz um grande 
do mesmo sacra monto a quorn conf,,ssc seus puc~ad.,? E'o pa,Jro da igreja francoza. Como homem posso errar, mas 
~tesmo, Sr. presidonto, qu•J ~t:onteco no b:rptismo, e por como cathulico não devo permanecer no erro. Parece-mo 
rsso ;1 igr~ja t m cstabcloddo Ires ospcciHs da baptismo; ·JUB tenho rcspon.lido ai parte do discurso do n~bre se
u b:rpti;100 u':tgua, 0 do r0100 0 0 de sangue, nador pelas Alllgô;s, que me diz respeito, Vou sent~r· 

Sem duvi 'a, Jllrn obter a s•IVl('<io ctmw, •í preciso o me com a con ..• olacão do !JUO llfio incorri no anathema 
l<ljlliSmt>; (JOrtJlh!,Soo•undo as saoorlldas p:t•.•iuas,nuow nlio quo o Cott~ilio do l'ror.to fulmina. no caso apontaolo pelo 
· " ' nobre souaoor. rdalivamllute á éonfis>ii•J ~UJicolar. O lór· baptizaoJo, uiio Mra salvo. M .. s, so r.ão puder o iutli-
. 1 '· 1 discurso d• S. Ex. loborou ain la eru alguus oqu:vocos, \'h u.u uuLrl' CJ nptisruu d':1gu.-, o tiver Llcsrju Ir dento do 

lióLptiZIIt'·so, perd.mi a sua .dum'/ N:'io, l'""luo 0 LopLÍ'· mas ji disso que n~o FOsso pr<gredir hoje na discussão, 
lllu de fu~o suppro u lnptisu10 o'agua, Jl Ml u iudivitluo 0 SR, CANSANSÃO DE SINUIBU':- V. Ex. s~ rJ· 
mto leu~,, :tgu:&, noua '!"'mo h q.ti~o. lÍV•'I' dos~j·r ardonk conlará, Sr. prasiderll•, uo ~uo nas voucas p1lavra~, quo 
do b •Pliz:~r-s,•, <l alefll ~is;u sull'u o rnarayrio por caus• hontoru aivo a huurado profnli1· no senatla em rospo&ta ao 
doi l'eli.;i:lo ClliiJulio•a, n:Ítl Sll >:tiVol? Sb1V1L so,'Jlúr<fUll () uobre sonuUor veta provirlCÍII do Minr.;Goroos, que havia 
!J.qJtÍ..;Iuu dn fogtl u o baptismo do s1wgut! supprern o f,·ilo rt)pnriJ tlo quo o mluishHio dt1 10 do ogo.itu tivossu 
111 11l:smo d·,,~lJ,t, l'oiVtqltllla, :-;onhúrc.!s, t~:otcls ilous b , .. aceitJ,Ju cum UJOtiiJhacõos a propost-t no pothlr oxocutivo 
J:lismos di ... ptliiS'iO o pritttl:!iru, SH o primt·Íf'll pudor vcri- i'JUU u u~.:hru :muador Jiprol'en:ou 0111 1858 r1a. Cilllla.ra. dos 
Ít"l.~r-H.J't t;t.Jili.IIUtllllOdJÜ.tJ: l.n~<~ÍUI J LaluLtJIU u qtt•t ih'OII• l!t!JIUt dus l'l.lJ:ulaudu a muteria llt~ c~~:amoutoH, ubstive ... 
~tJ!H ~UCilit.C~nlt'i 1~~.1·J, 1111 u Jl-'~'t:~do• u:1u pudot'\.lut•!'t•,w::;u.r 1-u nw l.ttJlu qut!ULo llfJ. possível do entrar no eXIlllhJ da ma· 

't.' llVd' dc:,t'JV ill'.lt:ull! di.! u r .z.,r, MUlllp •!di.:ll !u·o UIJI:I' tt~:i:l u ..: .. satu:.!nto I:IYil, fJill' rtpt~nns disso n S. Ex., 

:',<. 
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~m rof~taçio ás suas ob:wvscõ s, quo a rnzã~ por •TUB o 
mi .. ist.rio do então nâo aceitou tal qu.11 fui e;;a proposta 
aprt!Sr:ntad.J.. não fui porquB tivt~sse om menu:-~ consl!kl'il
~iiu o .s~u iJI,t.trd autor. ruus .sim o ~únwutt1 p(>rtJUO com 
el/a modilicatb, como a~~ora so m~lu, fi ü.l) pr.!VtH1Í1Jos ns 
inti1Ja.1scs roais grdVds das familiaR qur~ su aeb;tu fisfaho· 
J,cidas 110 D .. a,il, não po:t•nccutod llO cullo cathoJico, 0 
nuhre sonadúr, puróm, t<Hn:<nrlu ns minhas palavras em 
senthl·' talvez diver;o daquolle qu" eu linha um menta, 
in.sbliu nuva.rncnt.-, o talvez com IIJitÍ:Hig,.,rt em suu rapa• 
r o, chegando ao ponto mu;mo rta estranhar que o•so mi. 
nisterto tives.e acaitndo modific•ciio em sua proposu. 

S. Ex , di.correndo ne;so pont•J, su.tontou a doutrina 
d" que uma propusta, •prosouhlla a•J corpo l"~''l•tivo 
om nome do pod>r executivo, 11iio podia ser modificaria 
por rn•mba·os deste mesmo p~dor, embora fo•s•m outros 
os ministros que se tivessem succeoiJo rta adminhtra· 
Clio do Cotado, 

daquulles que um govL•rno modesto e pradar.te deve des• 
pruur. 

Pur outra p1rto a propoua, estabelcendo o principio 
da iudí•solubihd•de, tinhl •llcado os coslumos de com• 
muubãv evanguli•Ja, cuja igreja admitte o dhorcio, o 
nnccionado aqualle principio,era de recear que, longa do 
•olver a qa~•tão, ÍO·Sd pelo contrario craar uma nova dir· 
lkuldade. do que habilmente &e aprovoiuriao nos&os 
a~vomrios na Allomanba para cons,guirew o fim, que 6 
uosvia"m a emigração para o imperio. 

l'tu~J~n,os do auendor a estes dous eacolbos ; ftliJ• 
mente oem um o nem outro prejudica vão a matem prin• 
ci,,al da ~roposta, que era sern a menor contcstaç!v, 
firmar a cundicão legal d;l família do~ acathollcos. 

Sr. pn·sidente, por maior que seja o respeito que tri· 
boto ás opiniões do 1111bre senador, S.Ex. mo perrniuirá 
<lUO eu discordo dest~ su .. doutrina, e nem vejo como 
c li• po lerá ser seria monte sustent•d•. 

Con :tbo, Sr. pre·idonle, que &tó certo p3nto hnj• 
uru .:crta soiHaried•dc ent1·e o! ministerios qoe so 
suc~edMD; con·:oho quo ató c~rt11 ponto as opinii:ies de 
um gabinete tiPjin de al~urn mu~o obrig.toria• para 
uutro ; mas ostou longo de pe11s' r qu,, seja isto uma re
,gra tão absoluta, quu ·~o facto ~o uão ;er s•mpre" in· 
variavelmente oboea·va~" rasult' n,otivo da cansura 
Jl•f• os que della se desviem. O gov,rno ropro;ont<t•V•J 
é o goveruo de c pi ,ião, e como po~elia elle man:har 
por •ntro a; alternativas qua Joctompanhiio a adopç.1o e 
dcser.volvimonto d~ U'Da opinitl''• se da pH'e ~u p•·úer 
ex~cutiyo ou tio SflUi ll~entcs rto!iiponsavdis nunca pa· 
de"o h• ver variedade •tu• se ao1ol~a;se ás divcr>as pha· 
hes por que ess:1 opini:Io tem do passar antes de con· 
\'e/ter soem f"cto legislativo? Sem ir mais Jong• rom 
os ~uro!/arius quo so po.loru deduzir da doutrina suste o .. 
Ilda pulo l•o•u·«dJJ mowbro, wrullari·>s quo poderinn do· 
munstrur em n•sultado a ill•fll&tio•bilidilde do •ystema 
Jopres•ntat•vo t"l qual o concebem oquelles o quo jul 
gii•l o govonw m•is proprio para d11r triumpho ás opi 

Relativamente ao ponto do casamento mixto, pondo· 
ramos •JU• não era grande o valor pratico da applicaçiio 
ua pro~">ta, quando mo•mo quizes&emos, fazondo·a 
passar, afrontar (JS escrupulos de consciencia do seus ad· 
versario•. Ness4 esp-.cie o contrato civil só poderia ler 
oobimento om d~ua casos. ou quando o numero de casa
mentos excede4su ás f.u:uhlad;~ conced!Jas pela Santa Sé, 
" qud por isao os nossos bispos n~o po·imem conctder 
di•pen>a, o tntao, na,, podendu taas ~•iawcntos ser ce· 
lelmdos p;la igrtja, o serião por contrato civil, ou no 
caso d" que o conjuga acatholico nilo se quizesse sojaila~ 
ás prescripcG~s cow que a igreja di&ponsa taes casamqntos. 

Attund•, porúm, o senadu qae na primeira hypotbese 
4uasi que desapparaceuaprobabiiida•le d~ real'zar·sc na 
P' ati~u, por se tdlom eleva•lo aonamer.1 de 33 i ns dlspen
•as aunua•• concedidas pela Santa Só 'para os casos da ca· 
saUJ•nto mixto; e na segunda, se li vossa probabilidade do 
vcrifi :ar·se, seria 6m caso; extremamente raros, sondo 
qae as informações partioularos, que até hoje tenho po
r.li•lo colher, me autorisiio a crdr qua não ha ropugnan
cia para os acatbolicos que contrnhem casamento mixlo 
com intentii•> de que os filbos p<IJs lacos políticos 
venh~o a pertencor á sociedade brasileira, Eajao eJucados 
na religião cotholica, visto como, segund•• a1 leis fan• 
tlameut.Jes do imporia, essa religião assegura á prole a 
plenitade do gozo dos direitos políticos de cidadãos bra· 
silolroP, 

O ministerio do 10 de agosto entendeu quo sendo, como 
fica demoudrado, tão raros os casos em que podes~o ter 
lo~ar a applica~ão do casamento civil introduzido pel~ 
proposta do nobre aenador, não valia a pena fxpôr a 

n' ucs, quo ruais adoptas coutão no seio da naçiio, Jimi· 
l•r mo-hol a pr<·lo:tjr contra eill, diz.,ulo ao nobre 
senador que, por parto do ministerio dt1 10 do agosto no 
exame, woditlcacão o adopção do projecto IJUO so dis· 
cute. roo/alUO a mesma llb•rJadd com que proc"d"u o 
digno membro qu.n•lo elaborou e apresentou a sua pro· 
postn, cujo ablll'lono parcial deplora, 

me3ma pr<•posta, cujas outras disposições tendiao a solver 
embaraços ro.es e já reconbecidut, ao perigo da serre
cusada, ou. quand;~ menos de ser muito retardada om 

E' possiv.l, Sr. presidente, O>lar mesmo persuadi·lo 
dd l}llo o minhterio,de que V. Ex. ora distincto m~mhro, 
tovo motivos muitas justos o p;mdoroso.§ para elal10rar o 
apresontu a proposta que oll'••ecou no examo e aceita· 
c lo do corpo legi.Jativo i mas ó lamb,m innegav,J, o nisso 
é que ou ~os•j•va q•1e concordasse o nobre sanador, quo 
motivos nilo munos justos e ~011derosos aconsulhárilo o 
minlstosio ele lO de agt.sto a aceitar as mo~ifieacu•s q•ao 
lhe fQrilo fuit~~ pd11s duas comrrds>ües reunidas da ca· 
mara dus Srs. cieput:ortos. F.u ja tiV>l a honra du dcc/arr.r 
h·nt•m a~ senado qu11os for[o !'ss;~s r;•züus O noltre so· 
naolur paro•:ua llilo lhes d,,r o moswo pozo que o i l.1s nos 
JD~ret·ür!io, pnrtiudo entrot<nto, como plrtirilo, de uma 
orJgeal t:lo cluvud.•, e de fontes as JUiiJs competentOB, 

A' Jtro~osla do nobre ;cnado',•st .• bnluct"Jdo o contrato 
civil nos ~m~o~ Jo r.n.Hfllllt.mto mixto, Lrd umn. altariq;:1'J 
itUJIOrtu.ntu cm m:'lterLL do cn~nruuntrl; osSIL rsltor:tcíio 
ab~luu a cons.:ioncia daquolloi a quom t! ohnoxin a iJ•'a 
do ~JIS:t/U'Iltu civil, o cHcru~ulos c:n m"teria tul n5o F.ii~ 

sua aceilaciio. · 
O ma;mo direi quanto á omissilo censurada pelo nobra 

senador rclativam.,nte á parte da proposta em quo st1 

consvgrava o principio dil indbHolubilidado do casa
rnen to Com a consagração desse principio, aliás juslo e 
.lo moral univerJal, por.lia alguem entall'lor que. atacando 
os aostuwes e os pr~ceitos religiosos dos povos que o nl!o 
a·imhtorn, i riamo& alóm do lim que dfsajaramos ~tlingir, 
impondo rostl'ieçao e tolorancia religiosa cODBlgrada na 
constitui(lliO polit'ca do imperio. Em ledo o caao reroa• 
mos desfa1.or, com 11 atlopcil.o desse principio, o beneficio 
tJII• anhelavilo obter com as facilidade8 dadas na pro• 
pos1a para rocunhecirnento do validadd juridic1 dos 
e•samentos oelebr•dos no imperio, segundo a prescripçiio 
das outras i~rcjas thllorontas lia du ostado. 

Como, (J~r~m, Sr, presi~onto, essas ruzii~s allrgadas por 
ruim, na sessão de h ontem, não satisfizmiio no nobro so· 
nMio•·, IJUO tão do•sost~so se mostra do quo sua proposta 
nãu fosso cm tudo acoit~ polos miniilorios que lho sue• 
codcriio, wjo-mo •ruasi obrigado a en\rar no exame da 
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sua proposta, o occnp~r-mo-hoi parlkul~rmento do 
p?nto divergente entre ella e o projo~to qu~ fórma a baso 
da presento ili<cuss,lo, 

Sr. prosidónte, ~e o nobro senador por Minas Goraos, 
qae tão convencido se ach•, niio ;6 da le~.itímidado, como 
d~ Cúnvcniencia rl~ qa~ o fiOdcr civil1 separando o casa
mento Ju condiçGes o~píril!laes o IHID!Joraes oe quJ se 
acha revestido, com ti tua dous actos di.tindos, na. pro
posta. qae como membro do podor ex•~catívo apresentou 
na sess5o dH 1858 ao corpo legislativo, cohcro te com 
suas dontrinas IIV<,se ••t•bHiocido o principio gorol do 
cnsamtmlo civil cm t;;das as suas fólln~•. ser-lho·hia m~i~ 
f;~cll sustentar C(l!ltra Rfll' succPssorcs n censura C[ua J bes 
f~z de niío tore•u aceitado aqu~lla sua proposta em todas 
as suas partes ; assim corno mais difficíl m• s.ría agora 
a tareia de defcr.dor o ministerio de •JU~ l!z parto, por 
haver admitlido wodiBC<\'Ões na. proposta do S. Ex . 

inatlmis·ivel no conceito tlo publico 1 E parn que fim? 
par• ~e focililar o casunento entro p~rtes de crenc~ ai. 
voraa? E como so dari11 c;sa facílhhdo 1 ~Jrore•J•udo·so 
á pulo acatholica 11 faculdade do educar a prulo fóra 
tia igrej~ c.thoiic~? So tiio longe devia ir o r<'S(Jeito ás 
r.rcncas do um, que garantias olforecia a JHopo>ta às 

.Mas porventura, senhores, o nobre senador n• pro
po!la do q11e FC trata estabeleceu o ~ríncipio geral 
do casamento elVil obrigatorio cm todos os casos, 
como é na legi•laç[o franccz,, ou o casamento civil 
facultativo como o admittiu a !egisluçiio in~leza? N••• 
uma e nem outra cousa. Na propo~ta do nobre senador 
não se trata do ca!amMto oelebra1o entro catbo!icos; 
donde se deve concluir qae es•cs, contin•rantlo a ser 
feitos segundo a legislaçilo vigcoto, serão rel,bra•los 
pela i areja na conf~rmidado das pro•cripçilas do eoncilío 
da Trento. Para o• catholicos o no sóo•ont• o sacramenl'l 
não fica sepuatlo do •:onlrato civil, como, P••r• que este 
!eja. valido, R'jUelle contiuil• a ser consi,lnrarlo como 
obrig•torio. Vu·s", port,.nto, qao o printJipio wbr• ca· 
samento étvil, adopl~do {Jillo nobre sona.-Jor em sua pro
posta, não •ra conforme aos que fur<1o esbbelllcidos n~ 
lcgi.slaciio daqucllos dons JIOVos christãos, onde o ca;a• 
mcnto civil se acha ad11i1tidu. 

A proposta ao nobre scn~dor crcuu sómento uo1a es
pecie do casamento civil pr.ra. o caso em que um dos 
contrabcntf s seja catholico; esse cMo é o do; casamento! 
mixtos, quando as psrtes r,ão prer .. rirem celebrur o c:~s• • 
mento Nligioso ante a igrPja catholica, 

crenc1s do outro?. . 
Sonhare•, nínguom neste caso, poço licença para dizer, 

leva mais lonJe o princ•pio r! e tolerancí• ruligíosa; nin· 
gu•m m:ois do qtlO cu r.onsegra sincero respeito~~~ cren• 
ça~ ai h(•ias ; roas onlont1o qae, qa~ndo se trata d• uma 
lui sohro c.•samonto•, qu~ndo se trai~ <to regn!,.roesta•lo, 
o mais importauto, da vi.la dtl homom, se ho. prtfdroaclas 
admissíveis, essas devem s~r no ~entido de formar DIDa 
so:1oda·Jn 1ilo homogP-nea como a. que quiz rozer h cons
tituic:to politica do irntlerio, quando deo a plenitod' de 
todos o~ direitos poluicos aos membros que pNfassarem 
a religião tio c&tado, 

Enteado, ó opinião minha, que do~de qae o nobre se• 
natlor niio e&taboloceu como principio gorai, como regra 
ab~oint•, o casaawnto civil para tr.dos ns membro• da 
co:nmanh!o br~silelr•, não ddvôra f•~er ama exce['çiío 
para os ca!amP.ntos ruixtos; o cas3mento dvil nesse caso 
sal'ia cquipar~tlo ao casamonlo de neceui•JarlB creado 
pelo porler civil na All~1nanha par~ os dissidentas dol 
igreja onrgAiica, serulo q11e em pouco tempo olle se ler• 
naria tlo impopular entre nós, como o é aquclle nesso 
p,lz. 

Dhso o nohre senador qo" eu lhe tinha emprestn•lo 
uma. opinião, que não é saa, affirman~o que e !lo tinha 
r.omb,tido o proj,ll:tocm ~iscussão por nello não •o tr•tar 
d• r~gul•risaç~u doi cultos. E' pos!lvol que honvosso 
equivoco de minha parte allríbuindo ao honrado DICDI• 

bro uma argurn,ulaç:iu qoe tenho ouvido do outros, 
S. Ex offir:noa qu" t~nto não é ex11c1o qno r.lie comba
teu o pr"j~o:to oes~e terreno, que n•m dessa mat,ria CO• 
giton em ~u~ proposta P~ço, porém, permi•silo p~ra 
ob•ervar a S Ex. qu•, so na rclorida proposta i'áO tra• 
tau do,sa especie, •ratou de ~utra quo lllm o m•smo 
valor. CoO' o, Sr. presidente, sem rrgalar o coito •ias 
outras itrrejos, pod.ia con >eguir S. Ex tornar indissola· 
v~ I o l•co matri.nonial? Pois não é S•bido q·1o, ~e~nndo 
os preceitos d.s Igrejas acatbolicas, o divorcio é adrnit
titlo? E como presnrevoria o governo imperial a abolição 
dOSSO pnncip10 sern OliCar de (rente O .culto dcs•as 
igrt·jns 1 Para cous•guír o fim proposto, não feria o nobre 
senador necessitlade de roformar lambem essas igrej3s 
pondo seus respectivos cultos do uccordo com o soa 
princivio do in<liRsolubilidade? E se a~,Jm não fOra, n~o 
ó ccrt; que Pc toro:tria da n•nhnm c!Tni1<1 n conce.<são que 
se dosoj;o<a razer aos casamentos acatholicos? Que lm· 
portauci,, ro,,( teria para esses a propoHa do honudo 
membro? Não soria is1o conceder e recu;ar ao me1mo 
tempo? 

Senhores, eu já demonstro·! CjUG em duas circum• 
slancias !ÓIDenle ~e poderia verific~r a hypothese previ> la 
pelo nobrd senador, e essasserião, ou quando, por com· 
i'leto o numero das concessões f•aas p•ta Santa Stl p•.ra 
os casamentos mi~toP, as partes se r.ilo resolvessem im· 
petru nova dispensa e especi.ll para c .. so caso, ou qnan
do uma dellas se não qaizessc submettor ás prescris
pçúes Ja igrej~ catbolioJB. N:1o sendo facil, como jà 
demonstrei, ~ realiza~ito da primoira hnotbese, por· 
quanto, além da ~mpliaç4o que doa a Snn!a Stl no breve 
da marco do 1858, é certo que por via de regra as al
lianclll conjugaes se fazem dentru das cr&IJÇas da mtsma 
igrfj 1, e. que os cssamcntos roixtos não são tão namo
roios como se snppõo; n~a subsistindo fómente a pro· 
babilidado tio veritlcar-sa a sfgunda hypotlwse, isto é, 
nqaclla em que a parto ncatllolic1 n«o so quizesso su· 
jcitar :is prcscripçü~s com que são pela igreja aalorisa
dos os casamoni••S mixtos. Não att~nde o nohro sena •or 
qao, croaadoo casromnnto civil )lara o catholico só•nonttJ 
~~a bypothes• fig11rarla, t~slaholccin uma rPgr~ que pot· 
~lia propria nsp~cinlidn,Je imprimiria um Cl!rto cora•:ter 
dn originaliJad11 q11o oiTentforin n importancin do a" to? 

Fazendo applica~ão da doutrina rxpcn~i•la poJo no
bre sennrlnr, quanto á solidari"•.latles do miniotorio na 
sustonl~ção d•s propostas dT•rocidns por parte do po• 
der executivo, diria que llessa do que se tr•l·l, grave 
som dnví ia sori11 a diffimldado em que se ucharh o winis
terio d" 10 d11 n~osto se ,c;itassa a doutrina tio honr.1do 
rnPmbro. 

Po1oria ror bem vi~to e bom nc~ito em um puiz ra
tholí•w, on<lo a J,·~i<ln('il.,, do.•portando ns tr.,li(<il·s, doí. 
xou intacto o casamento r•ligioso, essa allinnca contra· 
hiola por uno llnlholko por c"ntra:o merumer.to dvil 'I 
E<sa dor.ig11altla<io não imprimiria ne.ssa e~pocie. do cnsa
mrn:o, uma man~ha lt•~~ol r1u~ !l~daria por torna-!~ 

A p ·oposta de S. Ex. foi nprosentada no corpo Jogísla· 
tivv na sessão do 19 do j11lbo de 18~8; romottida ás 
commisslics d~ j asdca, cí "ii o n•·gocío.q eolclesia>tícos da 
cam>r.l dos Srs d~pnlados, sú fui pre~enlo á rc.<pP-ctivn 
o:am•ra com o pureeor ritmas commissuos na ses;ilo de S 
tl.• a;;osto do nono s~gnirto, quando so achava iL fronte ~a 
a.Jmitlbtr.l~[o o miuist•:riv dtl ]2 d~ dt1.~~mlmJ Qn~Ul 



SESSAO E" 111 DE AGOSTO DII 18(i! 

1:cnhcca a !Dlrcbn dos nPgucios parlnmentnres, sabo qu•> ·jugos r.ocossiuaue de re~orrer :to casamento civd !acul· 
om m&teria d,; tanta importancla as commiFsú•s r.osta· ta1o, areado pela pr••poita? 
mão ouvir a 1 plni5o do goveroo. Tendo os.<a commis· Dig11mos a verdade: a a.pplicaçáo dessa ospoolo de ca· 
~Ao Cdto nl propo•t• primhiva as moHHcnçõos qne mo· samonto introduzido pela proposta primitiva não passa
rodJrlio os rejl3fOS do nobre senador, é do suppor que o ria dos raros casos em que um dos conjugo• se não qui· 
nlio n~esse sonã" do ne:or.to com o novo IJJinís\orio. zesso conformar com as prescripções da igr~ja, fazendo 
SuccHdundo logo a e:sa outinisterio de LO de ngosto,couw tducar a prola na rtligião catholica. Pergunto ~gora ao 
se deveria ost• h•ver na escolha dessas propostas? Ou nobre seoador : valeria por tiio 1•ouoo suscitar uma 
aceit~sse a proposta primitiva d.o nobre senador, ou a das qu•~t~o. que o menor inconveniente que traria, aeria 
comn:ísslles modilica·la com o 1•rasum1do ac•,or•io do novv embaraçar o raconhocimouto da v.ll•latle doa casameot011 
mini;torio, do nacossi~ado teria da achar se cm desac· entre acathoiicos, qao é o ponto card•lal da proposta~ 
cor~o com algum dos mi,lístcrios que o tinl•ão precedido; As&im nno p•usou o mini•terio de qao Uz palt~; poz 
como em qualquer d,;s~es casos podOt·ia e!c;par á ju•ta da lado as questões que não podi4o ter valor pratico, 
cemura d~ (altar ao prindpio do solidarledad~, se nceito como essa do contrato dvil no ca~amento mlxto, e as que 
fuss• o principio coosugrado pelo nobre senAdor? Vil, podiSo nullino•r os c/fdlto> salutares da proposta, c1mo 
portanto, S. Ex. que ainda p·•r esta razã(l ha injustiça c<sa da Jnjiss~<luLilida~a do Jaco matdmonhl, contra a 
aa 1ua parte, quando nos aceusou por n«o termos susten- qual reclamáráo Iosu os proprlos membros da lgrcj1 
lado a sua proposta em todas as su>s pmes. 6vangelica rcsi.lonta nesta córtP, e esf>~rcou-sa por levar 

A verdade é, Sr. prc•idonte, que os minihtros de 10 de adiante a parte mnls Importante da proposl1, havendo 
agosto usav~o d" liberdade qoe nanoa se recusou a ne- fdizmcnte cónsegnldo dcixal·a no ponto em que se aoba, 
nhum dos outros·qae os preoedo!rlto, entendêrão que em a no qual plrece que nl!o deixará de obter o assenso 
mm teria detnnta trJnscandencia não lhes era lidto sustén- desta casa, 
tar opinião e doutrinas que nllo fossPm as suas, e gula· Sr. presidente, o nol~ro Eenador !aliou hraamente 
dos p~r saas p:oprias in<pir~çõus, consultando os ln te· 4cerca da questão ~eral do casamento civil, procurando 
res.es nacionaes, rewlvõrã•1 aceit<r o pro,jccto tll como d~monstrarcomo>nma condiçlo,quo muito abona seus co~ 
se acha em di;cunão, como o m1ís prnprio pua s .• tis· nbecirnentos, que e1sa lnstíluicao; em vigor daranta ·os 
eazer uma n!cessida~e geralmente sentida, sem provocar tempo i da igreja primitiva, não é contraria às leis do 
locrupulos qae retardas•om o seu andameoto. ratbotlclsmo, póde e conv~m qae seja resolvids pelo po-

E' nalural que o nobre senldor, convenciolo onmo der civil. l'1ço permissli<.J ao honrado membro para nilo 
está da legitimida<le d•> caHameuto civil e da convanien· o acornpanbar nosso terr8no. Pouco !r,fluo para a C•plalA'o 
ela de bOtadoptado, se sentisse c~m a precisa ·forca para que tenho sobre a m 11eria ir busca-la em sua orl~:em, 
f•zel·o passar no nosso~arlamonto, vonoen•loaadiiDcul- e acompanha-la n~pbasa por que pusa durante os 89· 
dadcs que se lhe oiTareceisem. Mas o honrado membro colos de luta em que vlvôrllo a igr~j~ e o cmdo, Noto 
deve' tt•nder qu• nem sempre e> tá nas f<•rcas de um Eóo1ente que a quesl1o niio é t4o aimpiR~. A Inglaterra 
miuisterio fa~or convert•r em lei do p.1iz uma idM, por só monte ado~tcu o oasa111~rtto civil facultativo no anno de 
maior 11u• s•j• a ronvJ.:çdo de> se mimsterio sobre a jus• 1836; a Pro~•!.•, t1o interessada no; ta materia, ainda nllo 
teza dilsso íJ1ia. No• governos regulare!, como o nos<o, conseguiu f•ze.la adoptar ern aoas lei•, seu do o governo 
rut;I<Jo; pelo sy,tema reprsoentativo, para que triumpho mall<•grado nas t•ntatlvas que para issu f•Z na Bl'ss?io de 
uu•a opiniao, émi•ter queessaoltini4o, opportun•mente IBM). ExtSI,,~verda~e,ocssamsnto civiloobrfg~torion' 
esclarucida, seja a·loptad• a recebi :la por Ioda a nacllo, França catbohca a naqa•lles paizes que, no bando·sa sob 
logitim:~monte re~resanta·l~ pelo parlamento. Ora, a sua dapondnncia qaando ella f•1 ess~ innovnc3o,conlinaá-
1Jinguom ó dese•·nheoi.lo que, ácerca da convenlencia de rão a sor ugido~ 1•cla logislaciio franr.Pza Essa exemplo 
estabalecerenwe nós o cas•mentocivil, daTidllB Slllevan- de uma grande n~çlto, lllustrada e catholioa, ó o g•ande 
tavão no seio das nossas camaras. argumento, eu bem o sei, Mas esses que no oxemplo da 

Qoe vantagom lia veria para o paiz se o mlnlsterio, re• !I rança dasej1o achar uma natoridade para nos persuadir 
conhecendo a rxlstanch dessa opposiçiloao projecto a pro. da convanlencia do O•taltelccer·sn entre nõs por imitação 
senta,Jo (leio nobre sénador, qaizosse acclt'lf alut11 em o casam•nto civil, dev.m4o bem altender ás circumstan
um terreno tiio escabroso, coino é aquclle ~m que se ia· elas cm que se ar.han aqaclle 11aiz q~ando chamou para 
tort,s.ão os direitos da igreja e os escropulus do coo- Hua legislação civil n fnstitaicilo, cujo cxorclclo os s~t• 
sciencla doa que profe•s«o a religião do estado? Por cu los tinhão connado no coUado exclusivo dii igr•Ja. 
maior que fusoe o triowpbo do governo, qual serh o Pois bem, nenboros, ainda qaan,lo o exemplo da 
valur de soa applionç4o pratica? Poder-so-hla dizer que Franc~ podus!o ~er Invocado como argumento lrres· 
ficava r.esolvid4 no imperio a magna qu•sli'lo do essa· pondivol pua demonstrar o direito que, assisto ao poder 
monto c1vil? Não, porque o eusa111ento religioso cunti- temporal, old regalar a maioria do casamento, ea digo que 
011avn n ~er obrigatorio para 11 quusi urnversalidnde da n4o acho convrnlente 'I"' em UDll época, em 'JUP. desgra
socie·iade brastleira, qouse complle olo oatholico•. Di r-se• ca~amente se nota titu deplora v•! &rrefdclmento no senti· 
l1ia qu• n.,anãu di;pcusados de solicitar de Roma novas m•nto e nas crenca• religiosas, se adoplo uma regra por 
bailas para conce.ier faculdades maia ampl•s para cs meio da qual o aclo mal» Importante e solemne d.1 vida do 
casamenro•mixtos? Tambem não, porqoe, r.omo já hon· homem, aqucllo que r•guhndo a relaç4o domesuca sorve 
tem relori na casa com o testemunho do cardeol Wes11- da b~s• o fundamento á NOciodade, deixo de 12r a nnti
nían, se na Inglaterra, onda, S<•bre uma po{lnlação de düdo qno lhe imprime a condlcAo !orc~da do ser contra-
27.000,000 de almas, um turco é composto do •>athollcos, hido :i Cace da igr.ja (Apoiados); om importanci•, e!sa 
não ba por ar•no 336 cosnmentos mixtos, qno do nu- solemnidado dcs~J'P"•coria, M o. sacramento, pudend]) 
m•ro concedido pelo breve de 1858 para est• imperio, sor d~slig~do 011 di•ponsado m~amo no c~samento, d•·i· 
como devemos r~oexnr quo outre no•, onde a população xasse do coutina •r a imprimir â união conjug~l a que lia 
acnthollca não poderb orca r ácíma do liO,OOO almas, no cara~ter de roligiosHnde que lhe d5. to1n R força, e que a 
meio do omn populnv~o catholicn do sete a oito mi IMos, l~va á altura ew que a collocou o !andador do chris· 
p•Jr r..Jta Je di•pens~ da l~rrj-1 onlhollca tivessem os con- thnir.mo (.tlpoiaàoS} 



O Sn. Yo~sco~cEr.r.or. pro(crin aq"i wn tlis~orso que 
r,c ,·orá no appoudico junto a tsto volume. 

O Sn. C.IN>.INSÃO n1: SJNwou':- Croio que j:í n[o 
posso ter a palovrn? 

O Sn. rnEsrnB~m: - N:lo, senhor. 
Nlngoem mnis tendo n palavra, o Sr. presidente do· 

r.!art·u encerrada a disctmà•> JIOr niio haver casa plra sn 
votar o de.u para ordem rio dia da so•r,uinte s1ssãu : 

Votacãu da emcnrta substítntiva da propost~ do reler 
cxP.culivo sobre. ensam•nlos mixtos ; 

Disco~siio do.• pueoeres da commis11!o de lcgühção 
q uo se nr.hii•l sobre a mesa; 

3" discmsão da propoota ~o ~oior executivo flxmrlo 
a Core~ de mar para o anno flnnncoiro do 18G2 a 18íi3. 

Levantou ·so n sessão :i 1 hora o um quarto da tarde. 

o I' JIIC!l!liiO 

F.lf 12 DE AGOSTO, 

Frcsidcncia do SJ'. visconõc de Ahacti. 

SumrAnJO, - Expe~iento. - Fixação rlas forças de 
terra. - Ordem do doa. - Proposta sobre ctsnmento• 
mix.tos. - Prr:tt•nção d1 pldre Gnilhe.rme Paulo 
Tilhury. - ncprcsent·cc~o de varios h1bitantes do 
Vnlenç" e Vassoura<.- Di.qpens~ das lei< dA tmorti
zariio. - Pr•tençlo da Adriano A. de B. Brucce.
Fixaciio da (Jrça naval. 
A's 11 horas d• manhã, nr:ha"do-se presentes trint. 

Sr~. senadora~, o Sr, prcsidcnt~ abriu a sesslto. 

J.ila n act~ da anterior, (,li npprova.i1. 

EXPEDIENTE. 

O Sr. 1° sllCIIET.IRIO leu nrn dll.:io ~a Mmara dos Srs 
dcpola·4os, ac .. mpimbaodo a proposta do poder exe~u
tivo, que lix~ as forças de terra para o nnno Jinaneoiro 
do JSG2 a ISG3, o as seguintel em~ndas da mesma 
ca111ara. 

rnorosrA, 

, Art. 1.0 As Corças do torra para o nnno lin1nceiro 
da 1862 a 1863 constar:lõ: 

, § 1. • IJo< offidaos do! corpos moveis o do guar
nição, da roputir,:io eccl··siastiea, e doiS corpos de saudo, 
do ostado·m:lior do 111 o 2' classes, de engenheiros e do 
estado· maior-gonornl. 

, li 2.• Do 14,000 praças de prol de linh1 em r.ir
cumstandas or~in"rias, e de 2:J,OOO em circom,tand1s 
extraordinHias. 

, Art. 2.• As forças n~adas paro cir,,umstancias ordi· 
narias ser:!o dividid.- em 10,000 praps d" prct düs 
corpos movoi•, e 4,000 rloq r.orp.•s de goarniç:l:o. 

·porccl1Prnci como J'rmnio do eng~j.1mentc o·nn sratiflcncrrJ 
que n:lo exceda de ~00,~ p~ra os prim •iros, o a 300,~ 
p•m OS segnndoF, po~a pelo mo•lo quo für Oftnbclecirto 
noi rr~ul.1rnenros do govano ; e, quando torem efcusos 
t1o fmrvico, r.o lh~s cnnct~dent nas r.nlonb~ milii;HC!R ou 
de Mcionnes, Um pl'olZO do turras do 22,l)Q0 braçal\ f[Oa• 

clraola~. 
, § 3.• Os r~crntarlos o voluntarios porlcrMi Pximir-se 

rio servico mílill<l' por subftitulc:To do Individuas quo 
tcnbüo a idooeí·11lde prr.cisa para o mnsmo serviço. 

, Art. :;,• O ~oYerno Oca autoris:cdo a d"tncr•r ntrl 
5,000 praças da gumh nnci~nal cm cirr.umstandas cx
tr• o r di nadas. 

• Art. 6." Ficiio rcro;;arhs todas as di.•posicõns cm 
contrario. 

• Palacio do nio de Janeiro, cm G de maio do 1801.-
Mal'quc:: de Caxias. · 

rmnNoAs. 

• Accresccnto-so no logu competente, 
" A assembléa geral decreta: 
'Art. 6. 0 (Additivo.) O governo fica desde j:i noto

ri<ado a transferir os offi•Jiaos do exercito no Jlrfmeiru 
posto d• uroa para outra arma, deven~o o official tranR• 
fcritlr. r.onsJdcrar·sO o mais morlnrno da arma para quo 
passar. conf,jrmu o exigirem :~s ron,•cniencias do serVJco 
"nplid<i•> dos qno o requererem. • • 

• O art. (j. 0 da proposta pnssa n ser 7. 0 

• p.,ço ''" cnmara oto• rlepot.ldos, cm I O do agosto r! o 
1861.- Visconde rlc Camara,qibe, presirloote.- An
lt·nio Pereira Pinto, 1° sr.crotario. - Francisco la· 
nw•rio d<J GJma Cerqueira, 2° secretario. • 

Foi a imprimir. 

ORDE)l DO DIA. 

C.\SAl!E~TOS lfiXTOS, 

Teve lopr a votação da emr.n1a sobstitotiva da prn
posta do pr'rler ••xccutivo sobre 'casamento• mixtos, r.nja 
rti~~·ntt~ão ficrirn. Anc~-'rrada na Fell~fio anterior; e foi nppro
vad• pora subirá sanrção imperial. 

PDllTE:-'Ç:\0 DO PADRE GUILJJERlfE PAUI,O TILDUOY. 

Entrou om 1 n disrussiio o parecer da eommis•il• do 
le~istacno áccrca do requerimento do p1dra Guilherme 
Paulo Tilbury, 

Pass(Ja JliHtt. 23 disen~são. 

DE~RESEnAÇÃO DE V,\RJOS Jl,lnJTANTES DE VALENÇA 
E \'ASSOUDAS. 

Entrou em !• discus-~iu o pare.:er d.l commi~~ão de 
IPgislnçiio 'obr" a ropresont~ção da varias h·rbitlntos de 
Vnlenc• • Vr1s.•our.os. 

Po~ssou igual meu te p<ra 2' disccs~iio, 
DflSPENSA D.\5 LEIS DE AllOnTISAÇÃO, , Art. 3° as r~rcas Oxadas no § 2• do a ri, 1 • serão 

completadas por on~aj<~llHuto voiNntario o pelo recruta· 
mento, nos termos rtns disposküt!S qu~ cxbtirem. 

, Art. 4.• A respeito dos inotividoos que assentarem 
praça voluntariarnoute ou Co1rcm t·ecrutud~s, obsorvar
so-hão ;cs sogoioles disp~siçüos: 

S2guiu·sn a 1" rliscn<siio do parecer da commiss:io de 
legishç:io ~obre • raprosentnç~o do hacllnrcl Luiz Rodri
gues Vitlares cont'a cert.1s dispensai d•s leti dd amorti· 
sa~·iio. 

P•ssou por. a 2' dis:us•ão, 
, § 1. o Os volontarios sorvir:íõ por seis nonos, e os 

rccrotudos por novo, ~RETENÇÃO !IE,A!IDTANO A. DE O. DDUCE, 

, ~ 2.• O• volnntuio.o, além dn gralificaçlio dinrio, Er.tron tnmhom om 1' discussão outro parecer da 
i~u,l ao sol·lo inteiro, ou no meio sololo do primeira corumissão !lo (;znnda áo·orr.n r!o r<•quenmt•nto de AJrin· 
praç.,, omquanto fo>rr•m praçns rio prct, conforme tivnrcm no Augmto de! IJ,rros llru:n. 
ou não tervl•lo no txc rei to o tempo m~rcntlo nn léi, J Pnssc u c' o mrsn:o moJo para 2' discussão. 

1 
'· 



~ ... 
Sr:5SMl r:'l ].', DE A.10STII DE !SOl 

f'IXAÇ.'(O DA rOil~A N,\V.I!., r , ~ 2.• No I" anno da mc~ml faculdade o cstud•nte 

Entrou fi na lrnonto am 3' diso:u,~áo a prupo;ta do pod;r 
exo.,utivo, fixando a fur('1 n>val pan o ano o tin•nc.Jro 
de 1862 a 1863, com as emnnaus da caruara dos Srs 
deputados. 

Jlui aprovad~ para BDblr á s:mcçiio imperial. 

Val.,rio Ribeiro do Rczondo, d11pensado o exame de go~· 
mttria. 

, ~ s.• Nt1 1• a uno da mesma faculoladc o ostudantJ 
Galdino da Freitas Trava>SO,, uispcnsado o eume qae 
lho falta. , 

, § 4.• No 1° anno da mesma faculdade o estudar.t3 
Olympio Ignacio do~ Rei;, di;~onsado o exame de hi~
toria. 

O Sr. pr•sidente declarou e~gotada a materia da ordem 
do dia e deu para a da seguinte SPssiio: 

Trabllhos de commissões. 
Levantou-se a seHs<lo ás 11 horas c 25 minutos da 

manhi'i. 

&e c a 

UE 13 D& AGOSTO. 

Pmidencia d~ Sf. visconde de AbaetJ. 

A's 11 hvr;•a da m,nhã, occupando a cadeira, o 
Sr. pre;identtl declarou que não pudia haver so.1são, e 
convidando o; Srs. scnMores para trabalharem nas com· 
mis;õus, como for• designado pan ordem ~o dia, pa>sou 
a dar para a do úia seguinta : 

1" a 2• discussões da proposta do poder (•Xecutivo li
xando as fure s de terra par;a o anua fin:~nceiro de 186l:l 
a 18ri3, com as omenlas fuit•s e •pprovadas pela ca· 
mara dos Sn dcputaúo1s; 

p discossão do projeeto do sena rio do 1861 (letra B), 
doclorando a io~oUJpntibilida lo ue certos cm11r•·gos coar 
o Jognr dtJ Sôlllar!or; 

1' e 2' discu"ú•s d,, proposic;To ria Com tora dos Srs. d•
put•rlos, creando ua provind" tleAlatu·Grofiso UlU corpo 
de 200 praçns de votunt11rto;, eng:•jades; 

l" díscu""" doo pr~.jolcto tio senado aLt·nisanJo o gll· 
vero10 a imp•,trór na Santa Sú a bula da cr•acão de um 
Lisp:.do nas pro v iodas tio Pnr·aná o S3nta Catborina. 

O I!• se ssilo 

Ell H Pll AGOSTO. 

.Pmidencia do Sr. visconde de A~ociJ. 

SullllAntO. - F.xpedillole.- Prnpo•icão S<·bro m•tri· 
r.lli:l ao estuda11tes.- Obsl'rvuçó"s do Sr. ll. IIJ:woel. 
-Ordem do di~.-Fixacão il•s forças do torra, Drs
r.urs"~ dos Sr~. marquez de Olinda, viscontJe de Jeqoi
tinhonha, D. lllanocl e ministro do imperio. 

A's 11 hor~s da manha, achando-se presentes 30 Srs. 
senadores, o sr; prosid~nte abriu a sessllo. 

Lidas as actas de I2 o 13 do corrente mez, ferão appro· 
vadas. 

I:XPEDrE.o;rn. 

O Sn. 1' sllr.R;:;Aruo leu: 
Um ofll.:iJ do 1° secretario da camam dús Srs. depu• 

taJos acúmp>ulranco a s<•guints 

PRONSIC:IO. 

" A assemblóa geral reR·llvo: 
, 1\rt. 1.• O govorno ó autori•ado a mandar m•tri· 

cular: 
, ~ lo No! 1° annn da. f,,culdldn do S. P~1ulo 11 •s

tuJunto G•.ltrtel Jtl•tl fi.,drrgu~s d;s Santos, dispensado' 
os r X!oll!rs do ln\Íill c inglrz. 

, §5o Nu 1' anno da fo~cnldadedo Recife o cstad•n· 
~~Samuel Felíppo do Soaza Ucboa, drspcn>ndo o cume 
do frana> z. 

, § a.• No 1' ano~ da mesma hculdado o rstadante 
!lanoef Pedro~ Cardozo Vieira, dispensada a fdta da 12 
dias da idade exigida paraa matricula. 

, § 7. o No 1 • armo da '!lesma f•cald•do o estuda.nto 
francisco 1osó de Souza, diSpensado o exame de Jatrm. 

, § s.• No 1' anno da IDE SIDa faculdaúa o estudante 
José da Mútta Nunes, dispPns>do o exame de bhtoria. 

, § !).• No 1" anno dl mesma facnl·1ada o oEtudanto 
Gonc•llo Viclr~ de Meffo Prado, dispensado o ex~mo de 
philosophla. 

, § 10. No I' anno da me!ma f~culdada o •stadanto 
Jo1ó Por-Deu~ Rodrigues Seixas, dJspens~do o e;ume de 
geometria, 

, § 11 No 1' ao no d~ mesma faculdade o estudante 
Tiburcio Raymundo da Sifv~ '!'avaras, dispensado o 
exame do hi.toria. 

, § 12. tolo 1° anno do qaalqmer das ÍJcaldades du 
direito o estndnnto T•bnrcfo do Andratl• V olla>qnes, 
admiuindo os exames f,ilo~ na escola central, 

, § 13. No 1° Dono de qualquer das faculdados do 
modiciua o estudante Antonio Monteiro Barbosa da 
Silva, dispensados os e~umos da hiitoría e matbe· 
mati~as. 

, § ]4. No I0 ~nno da mrsma f,,coldado o estu.Jant$ 
1osá Antonio Porto Rocha, dispensado o exame do bis· 
torla, 

, § 15. No I• anuo da mesu:a f,caldade Francisco da 
Cunha B~ltrão Araujo Pereira, dispensado o exame.dd 
histona. . 

, § 16. No 2° nnno da mo~ma facnldado o pharmaccu• 
tlco h'ranci>eo Luiz da Vcga, logo que bt'ja appr.ovadu 
em anatomia, historia o ma1hematio,ad • 

• § 17. No (!0 annoda r.culdadedo Recif·J o B!tUolartU 
Josá Fiel Jesus Loito1 lo~o qna sa mostra bpprovado no 
3' anno. 

, Art. 2. o A po11ni EilO da nt• tricnla !Ó ldrá t!Tcito 
qunndo os estudantes se 1enMo matrir.ulado como. ou
violes, e não tenbão dado o numero do faltos bastantes 
para a perda do a imo. A dispensa dus exames prepHa• 
tati'ls, se rtfore unicawentu.ao te1npo, e oilo exim~ os 
dispensados de os prestarem, nuo podando ser admiui
dus ao acto do anao som pr~1·ia approv•ção da11Uelfas 
ma terias. 

, A rt. S o S:1o rovogadas as disposiçü ;s em con trarin. 
, Pato da camara dlls depllta·ios, em I2 de agosto do 

1861.- Vuco11da àc Camarayibo, p.esit!dnlo.- Anta· 
niu Pe~eira Pinto. 1' socro•t~rio.- fl'm11ci1r.o /amearia 
da Go m11 Cerqueira, 2' secrltano. • 

Foi a lmvrtmir. 
F .. i lida pelo Sr. 4." sccn!lTAntO, serviu do de 2•, a rc• 

da ·ç.:iu das >e~uintos mall"rios : . 
1.• Da proposta do !JOdor tll~"otivo, com as cm~n.ias 

da camnru •1o• Srs. deputados, fiuudo a f~rca naval !•ara 
o nu nu financeiro do lB32 a 1853. 

2." D:• emenda do seaado á proposiçüo dl cnmnra •os 



Sr~. clrpularlo3 ,pprwnnJo a pensão conccaiJa :í D. Can-
tli.ta }t'rt:~:za l\"1JVes. . , 

Fk.írr.u ,, bre a mrs1 p:ra ferem vowhs na pnmwa 
fCssão. 

O SI\. D. ~IAN'OEL (pela ordcm):-Jlacmn ilc 
rlous w;zes o cwhro sor.ndnr pc:ln provincb de PtlrnPm· 
boca oiT·rcccu um1 in 1icnç5o q~c foi rcmnlliln li com
r;lÜ:iffO tla mesa psr~ d,u o sr.o rnrrr.or. E.hta, de~nJ~da 
muito> dias, e·pcovavclmente dcp •is do mntta mr.dtt •c,.o, 
<prenontott um parecer n~sign1do por tr1:s membros, o ''3 
rutros dou~ tlorãa volo ~cp'Jfado, díscord.mdo cowp'o· 
tamonlu dnH id1lM rio par~cer. E·t<111to o pnrrcer ~omo o 
voto separado f~riio ha oito cu dez dias. di.tributiGR na 
r.~R', o pGrtanto, nós estamos afs~s ha~ili!:tdos para 
rlíscutir a materia. Ma paroco que o oh;·•cto 6 rlo su~ 
n~tÍJrPn urgente, to•lo o 1 senado , ou pelo mc•nns 
a maioria cspcrJva quo ellc r.ssc _;~!> p1rn ordem do 
~ia o o voto cm s•pararlo. • Ma~, au1ao alguns, .h a tra· 
balho.! d.1 maior ilnportancía a que cumpre acudcr; p: r 
fxr.mplo, o sy~lcma metrico, r~1amc~tos mixtoP, ;te ' 
llcm, mas quondo a.,~lcan a dcscussao desses o~·;ncto~, 
qno j í rorão n.!ado~ pelo senado, nii? estando a.mda na 
ca$a a pr11po~:a dJ govorno convcruda om pro!c~to ao 
lPi, flxando a furca clu terra para o ann~. flnancetro do 
l8G2 a 18•19, lo los csp9r~vão •JDC o Sr. prestder.te dt!sso o 
parecer pnr.l n ordrm do dia na soHiio de anto-hontem. 
J.las com admiração vimos qno S. E.t. deu para or:h•m do 
di• rto hontcm traballws do commissues, e o resultado 
fúl, como ó sempre, n5o vir cá nin~u,m, e ató nem se 
mundou ·r,zcr a chamada, ~u não w mantiJU pei•> me
nos mencionar vs no~>cs a cquelles sena•lores rrue f•IJó
riiu, cnvo os qua"s cu mo wnl,, porque não _tinha obrli· 
gllç~o ele vir itO sena.Jo; tdnho obri~a~:'io flo VIr ao sena· o 
visto c~rno n[~ tendo nenhuma commis>iiu, não tir,ha 
cw qu·• tr~~alh .r aqui, e por consequoncil npr~veitei 
mt!hor o tempo cm mcnil3 cafa, O p~rcccr não foa d•do 
paro ordem do tlia e perJemos uma Ressão cm que o po· 
dinmos discu:ir. 

Ora, V, Ex, Sr. presiJc•nt', di1se cm uma das ro;iiíes 
passadas que ~u mo arvorava cm prosidento da casa de
•i"oando a ordrm do db. Não posso desconhecer o que 
a ~sso respeito ai,pií l o rrgimonto, nao sou liio ncscio 
que queiraarvorar·ma em ~resJdcntod,c r.nsa; mas c•st•>u 
110 mou direito [Jediutlu a V. Ex. que dô para ord"m do 
1lia t.o~ c taes an~ todo•; IÍ jmtamcoto par.\ o que me 
lel'antci. V. Jlx., p;u]Oe·mo quo lha diga, não pó.lc do· 
anour o parecer a que me rrfiro ilosde que r.ão ha mate· 
t'ia ur~cntd, com•' acont••co~ houtom. Quo V. 1.\x. dis
sesse, pot· oxcmplt>, isto bojo que !C trdtl d.l fixa vão do 
for,,s de tcrm l>eru; mas, uiio tendo h&Vl~O h ontem 
~cssiio, pur•JUO se 11üo dou para oraam do dia ~ec.ãa tra
I.J~IIJos de commi:súes; V. Ex. pMd,\o·mo, naome pa
ro~o que V. Ex. teu h 1 o urbitl'io de Jlreterir tr.lhalltos 
i<DJI'Jl'llnlcr o do roconhrcila ucger11Ü, sob pena do in· 
r.orrer c u1 s• anile res jlOnsHbilhiatle mor;li o tornar-se 
digiw dd fCiiSUrl. 

· 'ruis, sorJicorn.t, tmta·so cle um necac:o da maior im· 
portancia, isto ó, ~.!Jar soo pro.idoute do ~t!Aaclo tem o 
dírl'ito no mandar risc.r lrcdco~ •I·>~ tliscnrs•JS c!og H•mn· 
dort·s, tla cxeN.:r s~ Lro BIJe~ uma r.1milnra pr~vi~, nprc
smlla·>O uma in~i~ ç:lo que ó rcnwui b " wosa; kvn 
tst,, muit•> tolllpJ a t.lcr parccor, Jllns ~llim .1ppnrcc~. 
imprim•'·, .. 1, di::tribun·srl, u o S1·. pr~:-ifOitltl :\rrDA"Il .. :w 
o dirdwaoilfLar a llhcu..;:-fio drl uutohj·clr• ct·j:l uq;~u· 
da ui• gutJlll dtJs,·onhe!:cl g nlo vô o Sr. pte~Hlr:Dt•~ IJUe 
jl'úVavcr,n •Jlt•l so llcu h a de d1r. r 'I"" S. li~. liliU llJI'dJJ da 
oiscu·t~iu, o receia qno o parrct.r l'.ai:l, o snja approY,ldo 

r. voto scpnr.ulo, quo contúra gravo ccnsur.1 .10 comporia• 
IJIC/Itú do S. l'x. com o ndJiii scnldor por r.•rnnmbuco. 
Qcwrer:í S. Ex. que P'ÍI'o Hollre o seu proc.•dirncnttl um 
j rdzo tio dcslnvoravel ? Pc\'O JH•is, aS. Ex. quo q u·•uto 
••nlt'S dt': para ortl··m do di;> n intlir.ncão com o p>wccr, o 
v.:.rtu scpnrr~do. A discatSI'áO Jl!, de roer Jarg1 r' JIJmino,~;a, 
e o St. prcsHento ha rleserconvnncido do qao vioi1111 o 
rt!filllentn, •llonlon ron11·a os diroilos rios scnndorrs, 
mantiac;clo rí>rar trechun dos discurso~ do iconrado mem• 
Lc·o por l'<•rnambuco 

O Sn. PREliDP.NTE:- O nol>re smndor ba de rem 
duvida f12cr-me jnstiç11 ~c qoizJJr aprcr.i r boru a re~r.1 
ou o ln·Jtbodo q ~e t'nho $Cguido em d.r a ordem do dh; 
espero •ruo no Jicn da sr.s!~O ha do reconhecer quo e,t•l 
mcthod'J que tenho seguiJo 16m dado, co.rrco me pa .. 
rec•l, alsu•cs wsultalos honJ; lom·so fdto afgucna ctusa 
dDrJ!Jto esta s~ssã•J. 

O Sn. D. MANOEL : - Por~uc não se t'm l.11lado,. 
O Sn. FnEsrDENTE : - Ttnhe dado para a ordem do 

dia alguns obj•:ctos com prcfcroncia a outros que pódcm 
parecer m1is imp,rtantes, qu1ndo v•jo qu~ aquolles n_flo 
admittom muita tlisrujsão, e podom passar sem murta 
d. mora e com um ligeiro dc!Jalc 

Quanto :1 in·Ji~aciio a que o nobre sanarlor so refere, 
V. Ex. hn do ver qoo se cu podia com eJMtote-la dado 
para ordem do dh do lwntem, haveria, para discutir um 
ol•jeeto de t;nu importanc.ia. que provavelmente terá 
!arg•l d'baro, apooai uma 1ú :cssão, por que o nobre 
seAadoJ' h~ d~ cor.vir comigo que, distribuida como roi 
a proposta so!Jra fixac~o da, forças de turra, ter.so-hia 
de iut<:rrompcr a drs'u>sii•c da indicação, ohjeclo áliás 
muito importante. Por consrquoncia, ent·ndo que, se o 
nobra Sdtador relhctir sobre isto com o criterio com que 
costuma observar as r ousas, ha de ver que eu não 
fl"tleria sem alguma inconvt•ni•·n•·ia ler dado a indic~
çiio a qnc se rderc para a sessll'o de hontcm, por que 
trria de suspender-se hoje a sua discussão. 

O Sn. D. liiANOEL : - Quid inrlc? 
(l Sn. I'IIEStoENTil : -Não, eo entendo que ,.bjer.tos 

d.1 nalurFza dcsle, embora de impor!nnda, não elevem 
prcfem á diseu~s1ío de uma lei aonua. 

O Sn. D MANí·EL: -E eu disso o contrat"io ? 
O Sn. PttES'IlENT~:- P~i~ lJ,lll·; tínhamos só· 

monto a SPssãu do llontem para cliscnlir a in llcaçilo. 
O Sn. D. MANOEL : -Quatro horos para discollr ... , 

bag •lolla I 

O Sn. PncstoENTE:- N.t,JraimPntc, como o nobre 
senador mesmo jf1 rcoGnheecu, a discussão ha de ser 
larga o laminosa, púrtanto. não so dcciJirá cm UJ.oa :es. 
são. 

O Sn. D. lllANOEL :- Quatro horas pun um pa· 
raccr niio é tempo ~ufficicnte? 

O Sn. PnESIDONTE:- Assc·1~ro no nohro Fenndor 
qne, logo qne cu vir qcl~ uito )la objectos 111nis illlpOr· 
tante~ do que cr.~u, bti do da·lo pura n ordem do dia.. 

O Sn. YtscoNoc DE Ar.uuQuEnour. : - E' cansa de 
pouca ic~port·liiCia os du~itos do cnd•l nm l 

O Sn. Pn~SIDENTE ·, - P3r.l mim ó negorío mnit<l 
importa .. to, UJ« a ~oluç:1~ Jdlo 6·mo indif!~rcnto, qual 
<fUI!r quo c'la s•j·•. 

O Sn. O. MANOEJ.: - N:To 1\, 

O Sn. P"f'~'IIB~TI:: - A·~··v•ro no no}Jre semtlor 
~tw mfJ ú ldJ!lt.J.utano!ttte jud.ll' r•·rttu. 
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O Sn. D. M<~~o~r. -
oii.1} ,~. 

P•\:o li~onç:t rma diz·· r r1uc 'dado ,1os ministro• pnr todot os actos d0 poler mode 

O Sn, rnESIIJE~rE: - Entfm,Jo qu·t o qun o senado 
d~ci.Jir h a do '"r o melhor, mas, on r.1 ·ci.l• do um 
modo ou de ,.urro, p•t'.\ ruim ~ ahsolutarnonto ln hf· 
[ercnw. Não touho outros motivos Jl'n não t~r tf,dHsto 
objet:to p..rr• a tli;cussão, ~·Jw1o as consitleraçõos que tivo 
a ilonm da f,zcr no nobre SCll.lUOr, 

radvr. O primeiro ó o art 133 (J.eudo): • Os min;strr. 
tl; eslllo sorãu responsoveis .... • o d•P• Í3 passa a ed 
pncili :ar os cJsos ú6 wpomaLilitlaue, f)s ministros d 
ostatlo (torno cs.<c postula•lo), os rnini>tro! do e•ll•lo >ã• 
os urrí.:os cxecotcrcs do 110dcr moderador, a~sim com• 
t.lo podH executivo .... 

O Sn. D. M.INOE~:- Apoia•lo. 
O Sn. D 

fdto O lJUO 
cuss5o, 

ALlNcrn : - St: nãol{,mn nntla, llfr·so -!tia O Sn. ll.lltQUEZ ve ÚLI~D,\: - .... tuu:o.i>to como (105· 
se tom fdto 'I Eu commonicJrcí na úis- tulado, porr[UO todos conr.orJilo om •JUO eHts sio o~ 

OllDJm DO DI.\, 

t•IXAÇ,iO DE I•'ORÇ,lS III~ Tllltlf.\, 

uoicos exowtorc8 do ambos. os poderes. Ora, di• a 
co11strtaicão: • 01 miaistros •lo esLldo scrii~ wpon~a
vds, • O que quer l>to dizer? l}ll~r dizer pelos ar.t'.ls 
que execat[o; o artigo não faz diiTdreoca entro os mwi.1• 

Eutrt>u om I" disctmã•>, nc!Jan•lo.~o prese r. lo o Sr. mi
niotro da guerra, a prop·1sta úo poder exe.:u tivo, com os 
cmcn,lu da carnHa úus Srs. deputado!, flx·1 o do as forças 
tle tma para o 11nno financeiro do 186Z a 1803. 

trcs c o poder cujas faculdades ollei fl:ccutão: • >ão 
roaponsoveis • ; o, tá vbto que os winhiros, que slio 
oxccutorcs dos selos do poder exor.utivo, · nssim cowo do 
poler moderador, 1ão rc~ponsavcis por cssos actos, 

Outro artig•J 3ill~3 mais expresso, é o art.l35 tL<nlrlo): 
O SR. MARQUEZ DE OLJNDA :-Sr. pr,·siuenlo, 

t•nho de occopar a .>ltençi!o do sonn:lo com nma que>tão 
importante. N.io acho outra occá'Íiáo para trat~r de•t• 
materi.>, ~stornos na 1• discussão dalix<•çiio de furcns d" 
torra, primeira di•cus!ão e.nt qua se :.dmillem rruestões 
{letaPs, o a•,6nter.o que o mini>Lr~ drsta rcparLiç;!o ó ao 
mesmo lompo o Sr. presíd.nle dô r.onslllho. r.ircumólln· 
era que hallilit.l IO>ÍS a cntrar·se om rlisr.u•!úos com
mun> :1 t•·do o conr.clho. Proponho m•• n {,Jlar, smltorc~, 
da rcsponsabilidrulo dos ministr,,s pr.Jus netos elo poútr 
mo lera.Jor; P.!ta IJUeslã~ tom si·lo tr:rLa•la rn c~mnra dros 
Srs. deputados, n• nossos twiJalhos.esrão :\ cnccrrnr·se o 
não me parct:c I.Jc,rn quo no sena•Jo n:!o Sd leva" to pelo 
weoos nm1 voz que pr~Lesto con1r,1 os doutrinas quo alli 
tcem sidú expcndidas. 

Senhores, cr1 r ão conltrço mrnu.:hia r.nostitucion'l 
sem rcspons,I.Jilitlado miuist•·rird por torlns os ar.tos d;• 
r,, ró:t., íiSsim como nã.o couce:bo lJOilarchi.1 C(lrtstitucioual 
~cm o rlogma d~ que tortos os actos ui! 110 ler moderador 
são otra dc•s mintwos e só tldlt·s. 

• Não &~tva aos mfni>tros da resp~nsa!Jílidado a Grdeui 
tio imperador vocal oa por ewípto. • O impfudor á 
ao mos mo tom po poder mo·t~rador e potl~r uocutivo; lo2o, 
todas as ord~us, lodos os actos IJ'I" os miniHros tXCCil· 
tão, ou srj:lo do poder moderador, on srj~o tfo poder 
executivo, eHào fujdtos á respons .• bilidadu: tl isto lel'r.& 
expro~sl úa ccn>tituição, isto nâ•l tl deduzido por ar~omon• 
t~s. Mo ha ahi i Ilação, é letra c'ura; repilo: • tliío 
s~lva aos mini,trüs da rospoosai.Jilidado ~ orde.m uo im· 
perarlor vocal ou por esrriJ.lO, • S6 poderia i> to ler can· 
Lm si urna oLservr,çiio: so anaso houve;ss algum attigo 
•JUe dissesse: • os actos do poder mGderador não onilo 
sujeitos á resprnsabilidade • ; mas Mo hll O!su artigo; 
portanto, devemos tomar o art. 135 ~m soa ldra, c~ 
soa letra dá o ro~ultado do que acai.Jn do apont<r. Pan 
se argamcntar contra a tb~.·o quo su.llonló, qu•r-se, Jror 
uma >ingul;•r inversão do i~tl•s, explkar o ma dispo,jção 
ela ta, cu!Jl•l c; ta é, põr uma Jiscus>áo tLscurn: bast~ 
ost~ só obsrrv•crío para coudemnar esta to~ ria. 

O Sn. D. MANOCL: - Apoi11do, 
O Sn. ltAt:QUE?. nc 0Lrt\o,I!-Entrol3ntl), Sr. prcsi

dent•), uão mo so;·vird dcst11 e rto outrc•surgurn~ntos t!n
auziJos ela nltoreza c intlolo d11 sy,wrna constitudun•l. 
Não me servird destes argurrren•os. pão porqoo o• julgao 
nldnus valiosCJs; no contl'atio, .;5o v.1tiusos e ffiUJti,s v a. 
liosos; mas é poriJUO so lhos pó·lo oppor, e e!l'Hctivarncnto 
se lhes tem oppo>lo, o nph••rismo: le_q.cm h(I/Jcmv.l. !lo· 
conheço quo, tJ.!hs asv;zcs qu0 so DJll'"seota n lei, cc.<são 
to1as ns nrgument•c•io<; ma~ observarei 1./UR e,te or11t,. 
rismo tem suas exi~tlllnia<: tifo le!uorqae sr arJru>eutu 
n lei, mas osla ld no •ontidu om que cu 11~tou Clllllba· 
tendo é qua não app,ro:o, qu• ono pó·l• "P~arocer, por
qoo não existo, O quo llU v~.Jo ~iio ar~urnonlo<, illar('ú;s, 
Mas 11 nrgrlmon•o<, 11 iilacçlloR oppomn·sa outros argn· 
rner.t?s, ourras illacõrs; o onliin cst:Jmos 110 crtmpo rl,s 
:u~amonlatGd~, o quo tudo mo:.tra qtto J"!iio ba ld. Eu, 
pu i~. nrlo me siri'O deste i argumentos, porque nffu pro
ciso delles .... 

0 Sn. O. M.l~O~L: - Apoiatlo. 
O Sn. liAttQUEZ. OfJ Or.r~o.l:- .... tJiulto a cotlslitni

çiTo qun COili·'~ra e~pross;JO!Cnte a respJit<:tbilirl;ule dos 
miroi>Lros por todos os ncl•JII do poúor mudorr,Jor; vou 
mostrar isso. 

Tomos, Sr. prM.i·lilllt1!, rn .·r;rhtitui~.·;io r]f)u;; ;lrtí;.:r,s 
'!ttu cst.Ld·,com clorJ o C!ijll'os'i•IJIIJIIIc 11 rc;l'ou;aiHii· 

Vejo que o art. 132 impõe aos actos do po1cr c·xccu• 
tivo, para serem olCecutados, a necossidado Ja ref<unda.; 
m•s nma cousa é a ret~rtm•la nccesSlria [•ara os actos o 
outra caus~ ó a re>l'on~aúlfi,fade annoxa a esses Lctos, 
Desse art. l32, o mais que sol poderá tirar ó quo os acto&. 
do I'~~~~ mooioradcr nlo ~o pendem do rcfe•enda, mas niio 
que rifes n~o incorr<m na rosponsabiridadc miuisterial; 
d·• mesmo mo:to que os do purltr txecutivo; >íto cousas 
Jistinctas. Po.ler•so·hia, disse eu, deduzir daqui que os 
acros do poder moderador não llépenJcm rla rorwinda 
par• sul e:t•cução; o n6d tomos, com tlfeito,. na con~ti· 
Luição, urn artigo qu.t f•Z· !ndependent•s da r• farcn 1a 
urn acto do poder moJet'Jdor, e ó a snnc~lio d"s lcí> : a 
constítuíçtto u:lo exige, reflmntla var•t a snncç~,, d11.< lei&. 
p01!JUd ~ó iíUJtil~ osta obri~a(ão na promulg~~:io dollRs.; 
como este c1so~ podcr-~o ·h i~ arlmittir outro!, em r1 ua 
r1ão l.111ja. necPssi Jadll da rdL•fOihta. Ei.i a unit~:l rondu·ão 
quD daqui so póle tirar, mns r5tt a •h NNV••n!aiJ·li.fadc, 
a 1111•1 o>r:í. impo•t.l em um anigo eppccil.J, o pLr h•u · 
llilu >O JlÚ lo app\tcar a t'efertll•la, 

Digo, pois, Sr. presirlenlt•, quu n rospous:!Jilidad• 
·mit1hwri~J está aomngr.H1" cx.ol't'ssaoHHlto ua Cfllll'lttuj .. 
çio, no: dous mt !;·•• quo ncaboi d~ citar. Cuu•pro-mo 
~~got·a tumu tltn cousi1tora~·:l~) os ar~urua/1Li18 rrn cuutra .. 
rio. Os ar~umontos om t:toutrnrio t:1o 10dos dedutido, 
do nrt. !H3 rta COll.slituif.'ii·t; \'auws nnlrnr !Iii a•ud;y:;a 
dl·.o;l•J arli,.:-t, u v~· r u t1nn .:~~~ iwprJII~'; w;,;; :l!•t,•.:; dn l.udv 
lÜ!\-'lJ J',4~er l.lltlit th.:~,;l~i-.•~:{í.o. J~.~la UHdnill fui lrt.llOr~ Li!Zl. .. 
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r1ao r· auoo passado so pu· tivo. dando·? inteiro no lul]Jora·lor, negou ;I asscmLlé" 
geral toda a irnervonc«o nos ocus actos, e exprimia pela 
pal•vra • privativ•un"nlc • O Sn D. llMillEL: -Muito h!m, 

O Sn. ~IA IIQugz DE OLmo.\:- ... folheto que brilha, 
· 11ão 16 pch1 sc.hrJoz dos argumento~. pela analyso da 

ronHimi(::io ·o p~la dcducç[r> das idé~<, como ntó poJa 
clrgancia do fslyfo .... 

O Sn. D. AIANOEJ.: - E' vcrda 1~. 
O Sn M<~:uucz n& OLINDA: - ... , folheto qno cu por 

isso dtiso n~>ssa or.r.n>ião que marc-ia s~r c;lamparlo com 
Jl!tr·ts de ouro. Co~ofirmo hrjo o qoo diFse enlil•J: • est~ 
f<ilhf lo m~rcco !Pr estampado rom letras do ouro •; o, 
•:omo cu tenho uu me servir de moi to~ dos argumentos 
que,ne.UrJseachflo, como, tratando do uma ma teria intei
Jamcnl•l positiva, lerei de enr.ontrar·mo muirns VIZ~s 
c um cs pemamcn tos dessa folheto, f~ço esta declaração 
psra qm" Dilo so mtonda quo f,ço proprio o trabalho 
alheio Vou agor,\ oDirar Pa analyse do art. 98. 

A p~lavra privativamente, senhnres e> li em relação 
á ass•mbléa g•ral; é esl:t a organi•Hção dos nos.1os po· 
deres politi.:os á faca da COihtilaiç:io, 

Atoslrarâ rJUO csm 6 R acr.epç[o d• pa!:,vra privati
vamente com um a~tigo analogo. A con~tit.utcno, tra
t,nda da fur~a militJr, diz na artigo 148 (l:endo): • Ao 
poder eJtdCUtivo con!l>ete privativamente empregar a 
forca armaria do rnar c I rra cCJmo bem I h•• parecer r.CJn
voniJr.te á segurança o def.,sa rio irnp<rlO. • Portauto 
aqui a p~Javr.1 privotivnme!lta nã,, é cm relucão a~ 
mini.terio, não se púdc cntonder ass1m; é •m r•Jinc:lo a 
asscmbléa geral; a importancia deste ~l•jmto f,z com 
que os redactores da consllluiciio usassem do adverbio 
privativamente p1ra que a asse.ml>léa gorai nunca 11· 
vesse íngerencia nesle c.bje,lo. Eis a signilie.aciio do 
privativamente, o qual 11iio póle ser consitl·rddo tm 
relac~o aos ministros. 

E' isso o que dá" amlyse da ronstilaição, ó o que 
dá o parnllclo que acabo de apontar. Recorrerei agorl 
:ís fontes desta Jegislacão. 

0 Sn, !IINISTM DO IMPEli lO! -Apoiado. 
O Sn. D. AIA~or.L: - T•ml>em digo o mosmo: -

Apoiado. 
O Sn. liADOUEZ DE Or.INil.l : - Esta i·léa dn podor 

moderador ó tirada da ~lm do Denj mim Constmt. 
O SR. D. MANOEL : - Consn!UJ-so c v•ja o qBo diz a 

este respeito orn sele ou oito Jogares. 
0 SR, IIADOUEZ DE ÜLIND,\ ! - Der·j~roirn Con~la"t 

oshbelece com ~lfeüo qno os mini>tro~ silo rospunsaveis 
pelos netos do pr.dor real ; ma• tenho dd ob~ervar q~o 
ns idéas de Benjamim Constunt á ro•prito 11e>ta matena 
forão, não FÚ do.•prezadil•, como condemna1as hbsolall• 
mcnle P"'" cotlstituicão; ó sobre isto qon eu ch~mo a 
allonçfto. Adoptou-se a idéa geral do Uenj'•mim Con~
tanl na creação do ~~~der moderador, mas o dtJsenvolVI• 
manto que a cormituição dá a es•a idrí.t é contraria ao 
r.!eso~volvimento que D nj:11nim Cr;nslant lhe dá. O 
d'senvohimento d• constitui~llo é fundado em bases 
oppostas ás bases cstlll>clenidas por este autor, o e11 
apresento já n prova do que nr.abo do diz. r. 

. • O poder moderador~ a chave do lod1 a organisaç~o 
politica .. ,. • l'arumo.l aqui, Senhores, esta phraso teria 
tolo o cabimento em um tratado do' direito publico 
constituriunal; mas de corto não podia, r.eJ!I pódc ler 
cn!Jimc~to em uma lei. E-ra melaphora ó tirada de uma 
ol•r~ do Benj •min Consi~nl; mas este autor emprPga 
esta met•ph•>r• cm urna ~xplic•cão que ddem uma nota; 
o! lo teve muito cuidado do n~o in•eri-la em seus artigos 
legi;lativos. o~ que tenro lido esta obra ;ah•m que elle 
lurUJOU um esboço de constitaição na parhJ relativa á 
org.•ni~•r:io dos po~eres P'>liti :os, o o acJmpnnhon da 
observações; nns observações é que vem essa oxpresFão. 
li' pl'eciso, porúm, notar que Danjamin Constanl não 
disso que o poder real era a d1n.va da toJa a organisacão 
J>olitica; cllc ~e parou os dous p~d·•res, o rrnl e o mi
liÍ:>trria!, e disso qu·l a distincção entre os poderes é que 
"ra n ch:LVe ria orgnnis~cão soda!, Nom ellesc atreveu 
R dize-lo ,.~solulamenlc; prlz o talvez; f·l·ava c~mo Pll· 
J•li.:ist.\, e assim mosmo tomo11 rs•a caotella. M•s nós 
a:b:irno.ç r)St.t wctapllora na ronsliluicfio; portmto, sa
J,inrlo e !la llc sm '" phera propria, e adquirindo os lúros 
rio dispo,içilo legislativa, é mi;ter que vejamos a sua 
>-i~nilica(·i• o J ar i !I ica, 

Ora, comult•ndo a comlituicil'o, nil'o encontro a de
linic:io da scmclhant~ metaphora, e assim ~ou ol>rt~·,do a 
recorrer ao• princípios g•rao.•, que se ~eduzr•m da ex• 
pre.,ão do artigo; rr ont:io, olhando para ~ m•taphora. 
vojo 'i ue o P·,d•r modera~or com e<t~ chav,, na miio p61e 
nl11ir o fachur n con!tiluiçã•J, como e quando quizer; pó I e 
guarJa·la ou sn$pPn ~ü-ln como quiz,r, que 1 I Á a forc• 
da tnctophora, lltnsrí uma conclo>ão absnrda1ap11indos). 
ningucm tom ar~umentado ns>irn; portauto, d.ixo esta 
primdra parlo do unigo e passo 4 outra. 

• ... e ó dd·aado priv.tivamentc no imperador ... 
• Eis, Srs, oAchill"s do.• argum•ntos que s~ Icem apro
scnt •do p .r a musn ar a irrcspon>aLilida•lo dos ministro• 
no• act<'~ do pu•lor mo~cradur; é precho cntonderrnos 
t•.•so privntivomente. Olhomos p1ra a org•nisaçilo qu• a 
·~lllstitoi~ii•J dil nos po•lr•ros politicas. A cons.i.ui~ão 
cr"ou u poder Jcgishti vo, o pod<•r tnoder~dor c o poder 
t~xeuutivo .... 

O Sn. D. ,\1,\NOE!.: -E o pvd r judicial. 
O ~n. fti,\RQilli~ 1111 Or.l~llA: - .... Ello declarou que 

o po:Jor legislativo ti ddogarJo á assen.JJiéa goml com a 
sun ç.io riu imp•irk<llrr. N:io d•u o pndor de IP~i·lnr :1 
asscu.b'ú• "' r.d; qntz quo o imporndor Ii vosso tamb·•m 
intOI'YCUÇi'i.O RllR Jt'ii: 8 então 8C('rd,iCCnEOil n Ct'm n 
sln·ção do iO>t cratlur. Q<tunto, purr'm, nOJI'.'d r c1cm· 

Benjamim Conslant reconheceu a neressitlads de 
scp ·rar o poder real do pr.der ex•cntivo, e como os 
conslitoiu til o 'f Comi !orando o poder real na pes•oa do 
r•i, mas depositou nas m:los tios minislros odpode~ 
cxocutivo; de moJo que con~tliUIIl a p•s•ol o re1 
inviolav,J e sagr;;da, e n:lo julgoo neccssnrio declarar 
isto p•ra o poder exBr.nlivo, porque esto, srgon:fo as idéas 
que elle n !optou, niio psrtençe ao roi li! as p~la nossa 
constituic~o o imperador ti no mesmo l~m~o P"der 
n10der•d•·r o pod~r ollecutivo, contra a b•se ostabelecida 
por Dcnjnmiro Const~nt, o fJU>Ini!u roconhoocn poss1vcl 
•ssa reunião, c porisso, •oparan1o o< po·1ores, separou 
as pess•>as a que.m os co111i ••a. Mas a nossa constituiçfio, 
separando os porloros, reuniu-os n1 mesma pessoa; o 
as.•im esta reunião jti não ó npplicavcl li doutrina d~ 
imsponsabilirlado, a qual suppõo p~s~Das diver1as. 
l'ortanto, n~ irré•s de Benjamim Constant nfio •c portem 
appll,ar a esta p1rto da nossa cou~tilui~:in. Po>tanto, a 
conslituí~ão ado~tou a idó; orn g·llal, mas lir'lllOit•a em 
Los's oppostns. Terei ainda do occupar-mn com rst• or
ganisaç~o. segundo o ponsaml'nto <I e Bcnj'llnim ConotJnl, 
mas vot1 s~~~oin1lo a ordem da nn11ly•l~. 

l'i:lo fvi !Ú, sculwrcs, o tral:tdu de !Jcnjnmiut Cunstant 

• 

, :r 

. ' 
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o qac ~orviu Jo norma, d~ f •. nti á nossa comtiluicão; 'dando~ uancç~o ao rei; mas, ao mesmo tempo qne sus• 
oR redactora< da 110nstituição, adoptando em ~oral n lent"vdo quo o poder legislativo podia ser dividido, sns• 
i 1~.~ J., IJ"~''r n,,,de•·"·1ot• r!,, H·•nj"ltlllu Constant, cun- t••nt,t<Ü() qoA o pudor otnontivo era inrlivi.<ivol por fiU& 

1orm.1n1n-~e, no cJtJsNJvol· i nwnw i.la cun:,ti. uh:ão, cum & naturez~. e não podin ser dado a ditfHrentcH autoridadr>s; 
con;lituic:io franroza rt~ 1 '70 1. ConfrontA-Re nlldn!a· blo ó, firm:lriio a doutrina da uni•l•·do do poder~xecntivo. 
rn-nlo a noss• constit.uicão c<.m a cnn,tituição frau,,eza O l~gislativo, ootandôráo que devia s~r eommunicado ao 
de 170 l e achar-so-!Ja a analogia que a nossa tem com rei; mas o executivo, ntTodeviaacrcommunleadode modo 
aqn•ll•, salvo em certos ponto; especiaAs: não é só nenhum ao corpo legislativo: eis sqni, senhores, a menta 
Jlcnjanú,nCo~Hont o qno fui copiddo, nchii•Ho copiada• d•ssc exclusivamente; porhnlo, quer6r-so dednzird'aqui 
f]uasi Ltt11ralmontn muitas disposições da consti•uiçii11 uma relação com os minh!ros, é contra as id<las recebi· 
fo•anceza do 1701, e entre antros npontaroi os artigos das pelos que niio Fiia suspeitos na m1teria; é contrariar 
de que j'i fi~ mencfio, 132, 133 o I 35 qno Hão quasi lit- os pontos dcst~ legisldçào. 
ter•lmcnte copf~dos. Ora, sen~o isto •••im, rerorr~mos .As•im pois, Sr. presidente, eonsldonda a org<nisa-
t.ltnbom tis ~i<po•lcGes de•ta constituição, cão do nossos p?deres proliti~os, considerados os Jo"a-

A assnnohléa con>tiluintc da Frar:c1 do 1789 nomeou res parallelos, considerarias as r~ntes da constituição, 
nma com missão pata n~lrl~ent<r as L . .so' de uma cOII· v~-so que n palavra privativamente não sa refere aos 
Hitnio;lo, o nessas hasr·s, qno for~o npprova•laR, dizia-~e. ministro1, refdra-so á assembléa geral. Em tenho do 
• O puder legislativo o! dcl,gado do corpo Jogialativo voltar a este ponto, mas continuarei com a aoalyse. 
com a sanccão do rd • e immediatamento: • O po1er D~pnis da constituição dizer que o poder moderador 
éxcculivo reside oxclasivnm«ntq nas mãiJS do rol. , é delegado privstimente ao Importador, eontinúa: 
/I qui percebc•Sol bcrn a rolaç:io das i•M3s. porque os • ... como chefe supremo da nação e seu principal re
nrt•gos nstiio 11 rt•• um do outro; mas rl o qno não acon- presentant~ .. • Dest& qualid1de do poder moderador, 
tece na nossa eonstimição, porque, tanto o cnpitnlo que de ebefo upremo da nação e seu primeiro representante, 
trata riu porlor ruoiera~or, com'Õ o qa~ tr>ta do poder tem-se deduzido direitos quo nito Icem Jealidade na• 
oxcculivo, são pr.1codi~os de muitas di.• posições qu~ nhuma; porque n'o ach~ defloidas estu p;;.Javras. Para 
faz•m perder o nrxo das i<léas. E' o mesmo que acon- interpretar uma !ai é preciso recorrer a ella mesma ou 
teceu com a co~sttlnicão fmnceza: nos ba;es acháriio-se a outra lei que a expliqoo i mas as palavras- chefe 
qu•si li~"rhs ll>tus disposrçües, m:ts na conslitaicXo supremo da nação- não as nrh() em parte nenhuma, 
doliHO urn grart!lo dC<i!nVulvim"nto ás ma terias qtte tio Mo sado &qui, onde não ost~o deOnidas; c as p1!avras
rd•ci• ''om o p11dcr le"islat.ivo. Mas ainda assim, veja- seu primeiro representante- lambem n~o as vejo so
mos acon,titni~ii•J rlA I 791 Quando tr:ota do constituir os n:to aqui, Acho a de1lnição da palavra - reprosentante
pndms JlOii ticos, estnbele"" os tres rodcres: o legislativo, que a constituiça:o consagra. R~presentantes da naç(o 
u cxecotivu, o qu"I, diz elln, é dolo•gado ao r"i pau ser são o lrnperad·Jr e a assem!JI~a geral, mas não vejo que, 
exorddo d··bdxo do sua nut~riol•1d~ pe(,,s mi•.istros c, como primtirorepresent•nta, o imperador tenha dtreltos 
lior:tlme•o!o, o j•ldiriorio. Mn~ quando tntn do parlar exe- esperiles. 
cr~ivo em ~nrl.ieular, •1iz: • re~~do el•;'nsivamrnte roas Qaan~o quero sab~r quap,s srro os direitos do ímpera
maoJs ~o r,,, ' é o mesmo 'I"" ltnh• st•fo adoptado na dor representante, vou ver quaes são os direitos que 
)J&so pr<•pnRt'' P"'" couom1s1::0 o ar provada pela assem- correspondem aos seus diiTurentAs títulos • do mesmo 
lllé~ r.onstiluint·!, . . modo que quando qnero s>bcr quaes silo ~s direitos da 

.Noto. o s:na•fo q•to exclust~~mentc é mat~ forts do asse~~obto!a geral ·repro~entanto, vou ver quaes são os que 
que vr•valtvamenlc •. Orl, tnnno •qu"lles lcgr,J·dores o I h• correspondem r. os seu~ respectivos títulos; mas como 
pensa~eroto de <J:tclutr os mrntstr"s dos netos do pod•r primeirorepresentanten3oachonada. E~:a simples obsor
cxc~attvo? N~o Me prltlo d-r ~'sta .fnterprotaçl!o, F.', •ação mostra que não nos podemos servir de·la expressão 
JIOI.<, o m•smo caso do. n~'".:'o P_nvahvon~_entc; os reda• para do6ignar actos especiaes, direitos O!peciaes. Não 
ctor~:s da no~'a consututcao ro:.o qmzerao us?r do ad- encontrando deHniçilo desses termos, nem da extenç4o dos 
~erb•~ excl·uswamcnle. porque e r~ tail cz multo. forte, poderes que elles eucerri!o, vejo-me na ne~essidade de 
ou ~orq•t• nn~ qou~eoii~ ~o r accusados de corutas, e rocorer á sign.fi.,.çilo na tu ui dos termos; entlo acho qae 
}tOr IS~ JIUZerao prwal~vamcr~le, a express~o-pod•r moderador qaer OiJer chefe supremo 

.E na.o é •ó a constr.tutç:ío de 1791 .IJu~ consaara esse da n•cão e seu primf.iro r~presentanle-, quer dizer, quo 
pnnctviO. N.1o foll;•ret na cnr1a consllt~r.tonal franceza elte tem todos os direitos de ch•fe supremo, que são a 
o o. I 8~4, ~n·to se d~z qn• o poder ox~cu.ttvo pet tenoo ao plenitu ledo poder: esta f/Jru signiHc1cito, mas isto é um 
ra1 só, .nã '. f,.llaret em outras cun<ntutçGos monarch!- absurdo; n«o estou fallanJo senAo para argumont•r: por• 
cas, CUJ~S t<lé•s p•Jd_"m P"roo1er menos hheraes; "'~' taoto n!ío podemos ~ervirmo·nos desses termos para dis· 
ap_o~tam uma quo nao pódo .s~r •u~peftn, e é a consu- nngnir direitos tspeciaes. E' um titulo qu8 mo parece 
lotcao h•sp·•nhola do 1812. lo l.os. ~•h•m que ns ldeas que seria mais bem cabido cm um outro artigo; mas que 
1tbcraes mnmbr1io nessa cnn<lllutção; poiR bem, se- signiOqoo Direitos politlcos não. 
nhoro;, os tiberaes qno a fi~ijr:io, Mo duvidár1to dizer: . , . ' . 
'·O po·Jer ex.,cutivo pcrtenc• oxclnsivam•nte ao rei., Contu.ua a consutuiçno: ...... para que mcossan.t~· 
Qa•1rerião ellns dizer que rxclusivr>mento importava m~nte velo so~ a manut~nçao da mdep~ndencia •. equtl~· 
~;t,lu•till dos minl>tros? Tudo ora 0 ,11 rlllaçáo ao corpn bno o barmont~ dos mau poderes pohncos. • Ets aqu1, 
),,gisl•tivo; nunca entrou no p•nsamcnt~ do ECOs roda- SAnborc~. as funcçl!es i Flio ~!las de natnroza ~ai q~e, 
cinrns quo ,, palavra exclusivamctlta acsignasso exclusão pnra a• proencbtr, se for prectsn postergar a consntui~ao, 
do< mint>lrns. · "imprrador o pú·le fazer; esta ó a conclusão quo vai do 
·I); r.nlactntc.< ~a no"a constituicão tlnhão muita cnnforruidalfo com a signillcaçfio nat?ral_das p•l.avras, di\ 

lica•J naqo1olla oura d~ 1701, 0 da dtscuss:io rruo a e! la metaphora- ch~ve de toda~ or~ams1cno polincn, chef1 
prvsi.liJ, No.,!l discussão os mafq illsivue< nrnno- ~upmn? rl• nacao o seu pnmotro reprosentantd; m~s 
ri" m"~ntàrã~ qao o podo r k:;islativo '"''"'' ,rr div 1• tsso fert~ u!J-urdo. 
JiJ0; dlcG ontcll'lêr:lo gac sati!f;ozilo a em in•li:a>ão O Sn. D. 1\b:;ceL:- Apoiaclo. 
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·O Sn. ll.lltQcr.z n~ Ow<n.l:- Port.wto, n~ft~ artigo 
r.ã.o vejo seni\o: pritnr.iro a instituiçi\o do po<lor modera
dor, m:ts som drflignnção do r.nas f,l~ultlades; scgllflrlo 
n de>I~nacão da pessoa a quem t\ defesa:! o e> to t:o•!fr o o 
mndo porqa" ó ddegado, qud é o impaa•lor r.em interfo· 
roncia da n~sembléa g"ral; terceiro Vfjo a rnz;!o porque 
ó delegado esse pod;r ao imperador, ó porque e/la ó chd" 
snprernCI da nação o sou primeiro ropre~enlaotn; qnnrto 
vejo os fins da in>tituiç~o do!ta poi~r quo é par.• 'JUC in· 
cessanlom-.nta vel" !C·bm:o mnnnt'enç[o rla independon.,ia, 
et{uilibrio o harmonia dos mai.< J•oderes polítieos. Mas 
aqui não VPjo u•11a 1.ú pllrnso que t~nh~ relação com os 
poderes un facald;,,Jos do imperador nem com a cxeeuçi[o 
do seus act~s c menos cotn aresponsabilida•lo deesos ~ctus; 
tudo isto ó obje•!to do antros artigos. 

tu lo do pnd.·r mnjorad"'• m.1• no c•>Jlitulo do jJOder 
exec~r.lvo, slltmc!o, JH~m uma plLtvr.l ... 

O Sn. MINHrrao !JO llTPJ~t·tt):- Dito uma vez n;To pro .. 
cisa rcpr.tir~t:l'. 

O Sa. D . .:\L~:-iVEL : - I~:'LJ. é'~ ra7.flrJ? Vur!!tttos isso 
Jogo, 

O Sn. ~tARQOJ~7. ne Or.tNU.\: --E i.' arrní, senltnrr!R", 
o resulta· lo """" lugit•a ittfau;d, quu >Ú dü inf•Jrno Jl~<li:l 
surgir. 

N~o se dig~ C(IIO n r.J~ponsahili,J.ttlo tlo impe1·~d?r, 
como r.lu·f.., ,J, po~1t.n· r.xccnLivj), cst;í s:tfva 1:•lm o nrt'J.:Il_ 
da responsabilidade do; ministros. A rc,,pnrt•l•hifi,ladc. 
dos ministros Pximo o ch,f; do podo r o~ecuti~o ap~nas 
do proceosn per.10tan< tribun:os; iu•iolavois silo lambem 
05 U~putados e SBnll~oros, mas e fies Siiv SUjCi!OS;Í r.ensUTa 
da tribuna, õa im1>rcnsn o da opiniilu pnhlica. Mas" i:t· 
violabi/itla lu da impera;lor é d• outra vriloto, n invioln· 
bífi.fadoJ que su d;i nqni 110 catiitulo tlo poder mo·iorailor 
communic:..sc no c.1 pi Lu lu do po•l"r .xe,·ntivo; cntre
tan to, a logica, essn lngica 1{<10 eu condomno, txclna essa 
inviolohili 'ad•J. 

Di~o. pois, qae dos to nrtigo cm gera\ não 5•1 pú.!., tinr 
conclusão nenhum~ cm reJ,ç:io á exccncào d.,s actos rlo 
p~der moJwdor; e 'JOO a palavra:... privativamoilto 
não tem o sentido qoo so lhe quer dor. 

Mas supponhalllos qoo o pritlativamcnta da corlstitni
ç~o refere-se aos ministros; q11~1 é n c•Jnclasão im
m~rli;tt, a concl<:s~o logi"' •H•stn prJposicão? Se r•riva
tivamcntc sigoilica- sem inteJ f.Jrenda dos udnistros
segue-se qno pú•lo o Íl!lperatlor exercer EU·lR facnldailc.! 
do modo qu" 'Jllizer, pó•lo proceder romo lhe aprouver; 
esta é a condu<ào logiea tlost 1 propo~icão, ~c clla pade.<s·• 
ser admiltid:~. E' portanto uma lo~icl f"lsa osf.~ qua de
duz da pllavra privotivamcnec a irrespons>hilidat!o d,·s 
ministros. 

O qaa eo rútle di:~r é que o po•Jcr m~derador pód~ 
exrr~cr RPU< actos por intormedio d11 qnr.m 'JDÍ~•r, mas 
isto ó uwa conclusiio fals•, porque, de acconlo commum, 
cn dis~e desde o principio ~no tomav• como postnl;do 
•rnc os executores unlcQs dos ac!o:'s do podor modera
dor são os mioi;tros d,J c•la'lo. Est.1 illacão C!t:l do ac· 
cordo com o art. 102 combinado r.om o nn. 101. 

Diz o art. 102 : • O impowdur J n ct,efc Ü·> poder 
Axor.utiro o o exercit1 p•lns seu.; mioisti'Ol de o1t~do. • 
Portanto, o imperador n;io f"'•dc exew•r o 1•oJer exe· 
cutivo senão pdos sons mini>trus d' c<tado; mas n 
conslitniclro guQrJa ;i/cncio no art. 10 I a rt•spóilo do 
poJar moderador ; logo, a conclu;;io 6 IJ'lO o po•ler IIJO• 
darauor púJa exercer soa~ f•culd.das, ~xor.ot·•r seus 
actos, indep<lllriBnto dos wini;t;o~. c pnr intcrmedio d•• 
qu;m quizer. I'to vai do acr.ordo, FcgU!tdo a mesma 
lo~[,,a quo condemuo, com ontms disvo•icúes da con· 
stimic[o, entendidas no sentido da mesm~ lo~ica. Esta 
lt•gica discorro deste modo: ·- O poder executivo cx•·r~o 
su~s f>cuf,Jades pelos ministt·os responsavt:is, a consti· 
tuicão niío diz nada n r.spo!lo dos orgãos do poder mo
derador, logo, os mínimos, que são rolponsaveis por 
ncros daquclle poJer, o§o o >ilO pelo! de~te ultimo poder. 
DJm; apro;uitemos 11 Joglca e ramos fazer applicDção 
tlcl/a, 

O srt. 103 diz: • O impowlonnt~s d•• ser 3cclamado 
prestará nas mãos do ptesi:l•nlo do scn1do, reunidas a9 
duas cnmaras, o sesuinto juramento: -Juro manter, 
et~. • E•ta obriga cão do juramento está pre~cripta nr 
capitulo do po·l•r executivo; mas não v•·jo a mesma 
obrigaçilo no eal•itui•J dv poder moderador; logo, admit
tindo ossn lo~ic~. duvo diz•r que o po lo r modera•.lor n;i, 
usl;í lig>do a jurumentu nenhum: cí'' nqui a lugir.,\, 
•nnhorcs, o lia tià e~t·J resultJdo; 1•ão Vündo tolas os abmr
~os "" opinião rontrnriu, 

E ess• lt•~ica, s•mhorcs, não ó simplesmonto f,J.a, ó 
lwrrorosan>onto pt•rig.:sa. (Apoiaclns.) Jliz o .1r1, MI: ·A 
p'1~S?a du impr.rar1nr é inviol:wtd f! :-ngrat~a: cllt) lláO c.l:fá 
'UJ·.I'v n rc,pun~•·hilld"d: al0um:~ ... !::~ti hso no CaJ.li· 

Eu já ponho da lada~o argamento que so púlo fozcr 
de que a rcspons11lJihdado dc·s mínistro~. como e~ecu
tore•, comprolion<lo a rcsponsahiiLiarlc_ do mant.bnte, 
postt.J qne poJo roJigo o mm.l.rttn t·.mbam t~m rospon• 
s;•hilidado, c não n.:a isonto do/la com ~ do executor: 
não quero usar desw :trgnmento, Supponha que a r's • 
pons11bilídad~ •los ministros col.it·o abwlot~rnentn a i o
vi l•bilidadn do impcradLr; mas o s•grado? Fica o 
poder moderador t·xpo;to á censura, :i tliscus;~o. do 
roesmo modo qne ••s deput~dos e senadores fiJão ~xpos· 
tos á censura da wburtn, da imprensa e dn opinião 
publica. 

O ~n. D. MANOEL:- Eis como somos monar.\hrislas, 
qucrenJos a responsabilida•te p~u nó>. 

O Sn. IJ.IhQuez ns Ot1Nn.1 :-A<Jai dovo c·xp~imir 
comn •mvn.J'o • instituição do p<>tler executivo pel;; nossa 
con>littliç;io. O imp•rador é o cl>efn 1lo pnder executivo, 
e o oxeroil;l pelos seus ministros. D.•qui •Jeduzo eu que 
o imperador i! n quom ó delog.t1o CStd JIOd•r. A cons
tituiçã~ não consiilcra os ministros sonão como exeon • 
tores dns actos do poder exe,uti vo. Pomnto, ó com 
muita impropriedade que se diz que os ministros Icem 
parte no poder exocu1ivo. 11/;io, senhores: o potlor exe
cutivo é o imporador, e c!lo E6: e>tl ú qu~ ó a nossa 
constituicã~. E talvez qno por causa de~ la mesm• <JUCH
tão é qoo n conslituiciio declar~ que os miaistro! são 
os ex.c,Jtores dos acws dn p11dvr oxa~u tivo; pM.1.1C,t
bar d~ umu vez onrn prtl!encti•s doJsta natur~za, nooito 
ncorladamente so fez DCJU•IIa tluclaracã"· M-s cumo com
binar cst~ dourrion com a rr.spo11sabilidade do; minis
tros? Senhoras, n mspons3bilid;do dos mioi>tros collo
ca.os em fiOsiçr.o muitu deli~ailn; mn1 este ponto tiJa 
r~servudo p~ra o interiot• dos cotmlhos da corõn; niio 
podemos eutur nisto. O qno eu sei ,l que o imp~rador 
ó um chefe supremo do paiz, tão primeiro reprcsen
tnn\•l é qun1lllu exorco os netos t\u poder mo~erador, 
como quauJo ·excrco o~ tlo poder cxo<mtivo; o tão invio· 
lnvel o sngruuo ó t[nnndo excreo um com outroj poder. 
Tenho cxpo.,to a con.<tit!liç:io. Volto á tnnterin. 

O Sn. ll.lr.QU!lz n~ Ott~n.\:- Sltstouta-so" n il'(J.~· 
pousahili:h!il dos miui;tror. pornnto os trihuunos, istn é, 
"rOS!ltJO~;•bilillaile '''R11, ju•liciarin '""" roconhece-sn a 
respon·;ahilidatlll mor;d; e ii,·~ so com~I'Ont<mem a ànft:n fl'l' 
os ar, to~ di> poder morlorador I Sonhorfs, ó a doulriu~ lll"i~ 
P ·riso1J qu·J tenho vi> lo uc;ta ma teria, uiío ndmitlo lO· 

L -..-
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mi!lhante rcspon~hbiliu•J~ mJral; 3r.tos 1lizcrom logo estrangoiros, no 'eu discurso sobre ost~ m:.tcrh, con· 
.._,_ qua ufio são NSpon~aveü do modo llonham, du quo sal· cluiu d~sto modo: • l'ortanto ~u digo 1(110 os actos do 

VJT Cs)a rosponsabilid•de: ant's isso. A resr,onsabili· poder moderador s3o de duas CS!JCCic•: ou niro teem con· 
rtado moral traz :1 Jis<1USSlio, traz a ccusnra; o ~rimeiro aicõ~• Jegaos e aos ministros Dilo c•bc rc~ponsabilidadH 
t•ITcilo rJ, sta rú.'JlOiloahilidaJo é s11jei1ar o po!lcr rnodo- alguma por ellos, ou te.em condições l•pes c os mi· 
radar ás ecnsuras dns camarns, ú e'nsura da imprensl, ó nistros quo as cxernt:io são rc•ponsaveis, perante os 
ccusura da opinião publica. N1io se diga qne os minbtros tribunaiJS do pai~. pHilL falta dessas condições. • Por· 
tomão wbr" si a respolls>bilirlado, i· to IJão acli.nta nada, tanto, na opinião desse Dl•bre deputado, buje ministro 
t{Uoru censurar ha do dirigir sou pnns~ment·1 pra o au- tlo> nogocíos ostrangQÍ!OI, tomos já o roconhccimento dl. 
tor.do ado, perqae os ministros comrc~•J por 11/z,,r quo rdsponsabilidada dos miní;t<'OS pelos actos do poder 
o acto não ú dellos I Eis o peri~o desta doutrina: apre· moderador que tecm condicçõas legaos; mas agora voja·Stl 
senta~so o poder moder.,dor e1n tor!a a sua nud,z li dls· o quo é defen1or Ulta causa má qu~ t~ru-so complicado. 
cus.ão, e os unr1istros dizem quo P[o ú n,d, com rl/es, Explicando se antes, Unha e/lo diL·> o que vou ler: • A 
com qnanto d<fon:!:Io o acto I rc•pons•Niidade porabu~o do podo r t•mbem não se pód3 

llenjamirn Const111t, p•ra separar os dou i poiercs, rc· dar neste ca;o i porque, se o puder não é ~qaolle de que 
correu a e,te or~;umento: • l'~rnar o poder suprewo portlcip~o os ministr~s pela constituição, como membros 
iuviolavd, ó constiruir os ministros juizes da obdiene.ia do Jloder executivo, este! ministros jámais púlem res
quo lhe úOV<nl i os ministros, é V•lTd•ú~, pedem rocumr ponder pelo bom, ou máa uso das &~tribuiçõas da outro 
e1sa obe licnda demittindo·se, mas cntlo Já vom a o pi.. poddr, , Do maneira qao os ministros são responsavels, 
nliio publica, a rraal por sua vez so r.oostitne juiz entre a · cooclac o nobre ·ioputado, ministro dos negocio' o;tran
r.orJa o os mintstros, c clla ó sel!lpro mais f;;voravel geiros, o seu discuroo;roas não ha r<spons~bilidade, haViil 
aos ministros, porqDe os cons!Jcra como ter,do !dito este explicado pouco antes, porquG s~o actos de outro 
o sn-:riiH~ da seu interesse a•> seu d,ver. • Bonj1- poder I Eis aqui, Sr. prcsiddnte, a doutrina que ~u não 
mirn ConstarH reconheceu o perigo dessa respon;a- posw admittir: como os actos são de outro poder, os 
bilU•do, e porioso s-putu os pJd•res. Portanto, se pelo mini mos são irrc~ponsavcis, mas re•pondem por uses· 
monos Btmj'<mim Coostant roconbecb perigo na demissão actos moralment• I 
dus miuimos por diver,:anl'ia com a c•JJe\.1, perigo que 0 Sa. o. AfANOEL: _ Por ohse11uio, ... 
ellc enxergava na opioiJl.J publica. quQ se tornava adveraa 
neste caso ao poder real, c.1mo pos•o cu deixar dd adoptar O Sn. IIAnouEz DE OLINDA:- Senhores, eu concebo. 
essa rnenn• do~trina quu se upplica em tuda a saa eX· entro os minis~ros a r~sponsabi!idJda moral; responsa
t•nsão ao pode.r modorador cum o principio dl res~oo- vai perante a Jd,é nuicamentl o ministro quo r,ssigna o 
sabilid•do moral ? P~rgunto ou, dcSio modo sal va-sa 0 acto e qao o exi!CD~~. Mas isto ou~rc os ministros é um 
5a~rad.J da corõa, n;'io fi•:• o~posta á discussão? S:tlva-so, pont? de honra -todos devem sus~cntaras mesmas dou
rligo mais, a invio/abilidado da c o ró~ que não 10 reduz trin3s; se algum divorg~ cm um ponto esseacial, devo 
EÓIDM!la ú isan,iio do proc;ss~? úemittir·se, o, S!!nSo ri p?nta essencial, devo sustentar. 

s~nhoros, pondoremos bem os ta razão que Benj•mim as doutrinas de seus ccllcgas; sem isto nã~ ba ministerio: 
Cnnst~t~~ di pua sojlour os poderes. A dernis;ã;1 dos mi· então tem Jogar n rcsponsu)Jilidad~ moral, mas n~o · 
ni;tros, por divarg"ncia colll a corôa, pó la ser doR:.irosa posso applicar esta doutrina aoR minis~ros cm relação á 
p•ra est~; c ~ú porisso n.:nj 1mim Consr~nt sep&r"u corôa, is~o ó, constitui-los <nl r•laçiio á corrl1 no mesmo. 
cs poderzs para que não SA realizas>•! esta hyp·,~hese. En· pé CID '(ue so achiio em rolacilo sos seus collegu, é isto 
tretanto, a~~ra, qaer-s• C•lab.<I,,:,Jr uma doutrina que um erro qafl Il~nj•mim Constmt condamn& e rocommenda 
evito e5ta perigo e·m ro 'a n saa cxt,n~ã,,, a.Jmiltindo-se a muito que &e evite, a so~ber, que sejão elevados 03 minis· 
rcsp~ns•blid.;do mor.l pelos :u:\oJ do p·,der moderador, 0 tros á altura da corüa oo que se abaixe a corOa ao nivel 
apresentwrlo·a co•uo autor o~ doi rnAsiJJos act•JS. dvs ministros. 

Por cst~ occa•ião, Sr. presidente, tcnb•J de rdal'ir- O Sa. D. ll.AXOii:L: -Muito bem I 
me ás pahvrJs do um llúLr,J deputado, trnrnndo de~ta 0 Sn. liAnQuEz PE Otnm4 :-Senhores, essa res• 
r&atoria; c o me3mo autor do fulbto '' quojà mo 1ef;ri; pou•obilidad~ moral não ú ;ufficiento paro inspirar con• 
disso ell•l: • A inviolalJili·1ade elo impera1lvr 11ii.o nn~co fi,LtJça ao !JUblico sobre a leguhdade filos actos, 
da qaalidad• de ropres:mtll;ta d1 nação, nPW ó iuhú-
rcnt; exclusivumc11 to ,_. diA, ewmo po·1er miJ:Jer•dor, Não· se c&idd quo faço coosõstir minl1a &rlumrntaç1io. 
nn~ ó n•111• iJnwuni.iado da nl"I•Z'l cvn.<títuduntll que anir.amcnte na punição; estou longa disso. e bcrnam. 
se c"eudo n tod•' M ,nas ntt.rdJuiçõe; L•~itim.,, e t.lm qua t•m consciencJa do soa digni~ade, o homem que 
por fuwlarnenll> m~úa> po/iLi.:o' de orrlom 1nai~ ele· ~os.~ c e sentimentos do punclonor, este homem n3o 
vud;, do qno ns om ,1uo :o lM.,,iio n.~ in111111 ui faúes dos Srl presta u uosignar um a~to que reprova, sdmente por
drpuladus P. sen:.dorcs, a 1fUC 1n tú por ina.Jvurlenda lfUU esse acto não o suj•ita a um proccs•o; mas nin·l4 
se pú•Je corupar,r, s•1h ••t" ponto do vist.a. 11 co:ôa. , vuu no meu Benjamim Consrant, de quem golto ruuilo a 
Esta [Jarta do discur;o do nobre ÚFputado. rd.~ivaooentu resp~ito do;t•s cou;as i oll~ di~. traundo do poler real· 
á inviolnbi/i,Jlcle tia ccrõ1 , u1crec• talllbom .;;or estam· • tomo o homem r1ã0 ohedcca sempre nos seus verla
paela .:oro Jdra< de ouro i não a rtfiro todo, porque ó •ldrvs interesse3, ó neJessuio tomar toda a c•ulólla, 
i: um pouco "xlcnsa; w,s til o tr•tou m~gt~tralwoote para quo o pndJr real não occupo o Jogu elos outro8 pll· 
do; to <•l>jecto. deres • ... E' J3lnj.•mim Constant quem o diz, o ou Iom· 

Pur isso, Sr. presiJent.c, di~o quo ulo co póle dodozir bro-me tambe;n, Sr. presidonto, do uma ROntooça do 
do JWivativamente n couollbàv q uo se tira par~ a irr<Ji· Jlr•ot~ latino J[,,mo Jum, humani !Lillil a me alleno pulo. 
jJOnsah:Ii·Jatlc úo; u<ieti,tros; o~l.1 ill;ecao t! condownada O homem, senhores, ó mais inclinado a pra\kar oca 
p·•la Jo.ica con:titucion-•1, n qual fu o~ rniniolru.; rc•· dCto d' onde não lho resulto p,rigo mnllum, do que a 
pous,.vcJs JlOr todos o; li C to.~, tanro do rJOrlcr n1o•leradvr prati~nr ou1ro que o ,xpõe a grana c lÍico. Esta doutrina 
como do pucfcr exocui\VO. da ro.•ponsahilldade mor•l, sern ser acom~anhqfi;L da 

O llfllJt'IJ dr.<Jtlll~i•J, 'f"') h•·jo é ministrJ dos n~~ocios mpans~IJilidddl legll, traz, como cu já dis~c, o in~tn• 
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voniente úo sujdtar á censura os actos Jo poder mode
rador, o ondo então fica a inviolnbili~a·Je d~ corOa? 
Se DJnj •mim Constant acho o objecto tão melindroso 
que, para salvar a ínviolabílidade do poder real dess" 
grande inroavenionte, fut levado a oeparar os dous 
podere•, como conservarmos n6J estes mesmos incon· 
venientos com a douuina da respons•bilidade moral 
appfi,Jada ao podar moderador ? Se a base da Benjamim 
Con>hnt foi adoptada pela constituição, então os minis
tros não teem respon•abilidado nenhuma, nom ainda a 
mpral, porque para evitar os inconvientes dessa ro•pon
a.billd~do é qne ella delegou os po:leres a pessoas difTd· 
rentes. 

Já. referi a pas1ageru do Dwjamilll Consl:Lrot, cm quo 
olle mostra a mcc>sldado d~ so sopnrõr os dous poder•s, 
o cu disso qne ;•pplic.tda esta Juutrioa ao po·lcr ruuder;l
dnr, o" in~(lnvonientes são os rufsmos: u~rJra nccrosct'n'" 
tarei oulra p:~s:;agnm do 1uesuw D•ujarnim Conslaur. 
Tratando .,IJe do direito di! fiiZI!I· a guerra, diz qu., isto 
pertence ao roi; m"s fnendo-sn-lhe a con>tderaçiio ~o · 
perigo qao lu via out deposit~tr nas m:!os do roi tilo grande 
ro~poosabllidade, porque podia o rei der.larar um;• guerra 
injusta, dtsseclto: •NHstocasoominístro uão re•p>~ndo 
peh declar~cilo da gu,ma, m"' r.·sp<:n ld pelos motivo~ 
Injustos do> guerra •• Oh, senhor.•s, e o qlleeu não posso. 
enlen.Jcr l s~ o rei tem o direito do llecl:lrur a guerr.1, tifo 
é que é o juiz da justiça do.isa ~uerra; como dizer qun · 
o rei póde decl•rar guerra, mas qu'' oa ministro> respon
dem poJa iojusü~a úa guerra? E o mais ó que ell~ 
mosmo reaonho~• que para sa julgar da justiça, ou in
justiça da guerra n~n se pod"m prosr.rovOI' regras. E o tão 
onde ú que e; ti a dístin·,c;io do11 dous po leres? Nilo se · 
vtl que tudo blo silo esforços para harmunis •r idilas que 
não pod•w hr,rmonis,r·Ho? Mas tll•lu íst•J r.e,sa sómc1;tll 
com o dogm• que fft-beleci- os mwtslrOi oilo respon
saveis com•• se os actos fusst'm dt-llt!s mesmos 

Senhores, esta mo teria é tão complicada, admittindo-se 
as btses de Donjaulim Constant, que clle 111esmo que 
quiz salvar complttamante a corôa ató da censura que 
lho pudesse caber no caso da demissão do ministro, elle 
mesmo n~o desconheceu a neces1ldade de alg11ml ros
ponsabili<bdo da parlo dos ministros como logo mos· 
trarei. 

Benjamim Constant acha absurdo que se torne respon· 
savel o instrumento, o inviolavol o br1ç0 qne delle s~ 
serve. Pois b•m, senhores, ó issJ um abmrdo adoptado 
em todas as constit11içúes monarcbir.as, é um ab,llrdo 
consagrado em nossl constituição a r~tsponsahilidade do 
ministerio e a inviolabilidade da corôa; mas a politica 
tem seus dogmas, como os tem a relígiiio, Essa doutrina 
das dilas proposicões, a reoponsabihdade dos ministros, 
e o dogma de qn• elles ~ão os autores de tados os cbo!es 
mais simples, evitáo muis inconvenientes do que a dou· 
trina da irresponsabilHade dos mini tros, e principal· 
mente a doutrina da ro<ponsabíliJade moral, a qu•l ex· 
pGo a corOa em toda a Slla nudez ás censuras da tribuna, 
da imprensa e da opinião publica, 

A doutrin• da irro•pon>rtllili•lado dos ministros, po· 
dando damit·ir·so, ó abraça·!" pur at1uollos cujas idéas 
est·'u combatendo; m,s, pnr~unto cu, em qua Cllnsisto · 
o privativamente do poder moderador, se os minl•troH · 
toem o direito de censura? rtô ·•o o nw1e qun quizer, ó 
um dirt~ito d1' cen;-Oora. Enl:1o o pndror mildflra•h·r c·n. 
tenda que não o Ave obrar t•m c•·rta o''''asi;io de uma ma. 
n•>íra, o ministro, p••rquo entende qne Jeve oh r• r ~" ou 
tro modo, aemitto-•e o se o não f,z re;poudo pAla sua 
continuação? E n;ste c'lso, uergunto eu, IJUO ditl'erenç 1 
ha entre os actos do p;,.Jer moderador e os uctos do pudor 
•XAcutivo? Nos actos rJ,St•• po•.ler tamllem o ::~dmstro 
pó lo de1bilt1r-se, quando não con,or.Ja com o pen$a• 
meato da co10:t; oentiio pam •cu a css;L dbti~ocção 1 Qu•l a 
utilidade? Perigo vejo ou; 1rual a uttlidada, não a des
cubro. 

Portanto, Sr. presitl,nte, eu entendo, nãG só que esta 
doutrina não é a doutrina da constituição, como que, 
quando não fosse expressa, nól a devenamos adoptar. A 
constituição consigna expres•aweote a responsabilidade 
dos ministros sem distiução do acto. Se a tl.t!su que 
est~belcci da responsabilidade dos mioistros está no 
complexo da organísaçilo dos nossos poderes politieos, 
so esti nos Jogares p3ralltlos da consti:uição, se eu& 
nas fontes dc;ta le~islnçilo, nas quaes não so duvidou 
dizer quo o podtr. executivo competia exclusivamente 
aos ministros, segue-s~ que o privalivamenle n~o exclue 
a responsabt!idnde dos ministros nos actos do poder 
moderador, e que a doutrina contraria é não só oppoata 
á constituição, como de m1is a mais peri~osa, porque 
chama p•ra n rllscu;s~o a pesso~ do Imperador, que 
aliBs é inviol•vol e sagrada pnh constitutçi!o. 

E 11it•1 posso esnhdloc"r dii!'Menca ~n1r• os actos do 
imperador e a execuç~o 't"ssos uetos, distincção em quo 
10 fundão 09 suoteutadore< da irre;ponsabilidade dos 
rnintstros ; n5o f,co essa di/Terenç~ ; o primeiro neto 
da execução é a refo<.end•, n~o er~ necessario quo, além 
do acto da rof•!ronda, bouve;se entro acto do mini.•
terio ; !ta muitos decmos do poder moderador qnG con· 
sist.m cm um só acto. O decreto da s~nção das lois 
consta do dous actos, um para a sancçSo o outro )Jar~ 
a promlllg;.çlo ; é isto expresso na constituic~o, m"s 
a nomonç;io de senadores nso sei quü so costume fazer 
por dou• actos dtstinatos, um para se dizer que ó du 
imperador B outro para dizer·so tJUO á tlo ministro, 
Heparaudo-so assim a deliber;tção de e:tPcuci!o ; a proro
Raciio da us<cmbléa geral legislali•a todos os 11ncoos S•.< 

faz por um só neto ; todos tiStC!'I nc.toli, cnmn or1tros 
muiton rto. r.1tn", truZ•Hn cm ~i m ... smo n cxe~·nç.;iv, rdtl 

Soo ministro, no exercido do poder exccuth·o, pótla 
demittir-sc, qaando a warelu dos uegodos não merece 
sua approvnçlio, ~"~tttcr.o o rnPsmo com o pnd;r mollo .• 
rador. Denj,mim Constant instiLUIIl cs;a doutrina pela 
necessida•lo dasap.rar os llou• po•Jeres o ontãot os dcpo· 
sitou em mãos <liversls; mas a nossa con>tituição en
tregou a uma mesata P'·s<oa, ao inlpAra,lor, ambo~ os 
podere•; a tloutrina, portanto, da t1ivi>llo qau Benja
mim Constant estsh-lec•u, não se pó.Jo applicar á nossa 
demi>silo, porque~ P··•soa tl a m~Rma, o eotbilrnco que 
elle achava a re•p•ito dt1 po11er •xeuutivo ver•ll·:a-sn 11 

respeito do po,ler mndllra•lor. Portanto, Sr. presi1onte, 
esta th~so, além do ser coutmria :í constüuiçiio1 ó pari· 
gosa, n~o rem utilidade ncnhllma. 

I' onda lo~ import .. i~ n m ar.t~ rlo oxecuç1io, 

p .. ssaroi 1ogura. o <JOIO i ato tormioaroi, a tr, ta r dBs fa• 
cul·1ados do pn•l••r m01len;Jor, e VCJantos se ó ou não 
tfloctiva a r"sponsal1ilidadn. 

Quanto ;I nomoucilo no sooc~or, log•l que a nomoaç:io 
recaho •m um •los pr11post•.>s ccss~ a respnns· bihd;•do 
colO •IToilo Mas no Le-so que i• I•> n5o tl priv:~tivo tio po.tBr 
mod!"rndur, porque o mu~mo aeunter.c CúlD OM netvs do 
poder excutivo. B>sa irresponsabilidade é da n:ttllr•Za da 
cousa.tPor ex•mplo, uma f•culd,dc d•ldtroito !lU de medi· 
cina qualquer faz uma propo't" tle lres individuas p•ra 11 
no1ne>cão tle um lento; o miubte•io, cscolhon,lo um dos 
IrO.< proposto.,, 11~0 tiHII responsaloilíd . .rlonenhum<, Ar.nn· 
rn,:o, ,.cti~, n mt,, .. w11 cuu1" 1v. nu.~ 11cto~ tJo IJ"dur m•~dt'r:ulur, 
ui1o 6 urn,L ("SpecLd dn. 10 dm·.-0 t'Ut10t', uii.u toO dig-a quu ó 
umn prcrog"'iya do poder mo,J,:t·:;ctor, ol da ruture~n do 
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r .. ·.\o, é (h J,,j qno proscr(VO essas conJiçüas, as quncs 
C:">ttw pri c11eJtid .. s 

M"~ n~ora por~nnto: as~ ~ppnrocer ngou um indivi· 
n1111 q110 Jl10 Vtlllhfl n• li>ln tripfice, não havorá infrar.• 
,..,-,,,da corl'lituiciu? Nilo é passivei quo ncouteça is~o? 
N:lo ;e i w ó pas.i vol i estou lr•t•ndo dos questões 
l:UJ t!Jo.~o. 

mini,trl•. g.,n!JorM, f'F\.1 opinião prnvl'iu ,Jo err<~do juir.o 
que so faz do privativamente Ja con•tHuic5o: Sf'j:& e/lo 
tomado no sou verdadeiro scatido que cessarâü toJls 
estas ahstrueções. 

O Sn. D. l\!.1NOEr.:- Sem duviJ.t é possível. 
O Sn. I!ARQUEZ uE OJ.JNIJ,\:- L:\ vem a nullid•do 

pohl curpo cornpetent~.,, o senado; an;Ht em dir~ito, 9. 

nulli~•dú dis~ensa a punicil• do aulor d1 illegalula.Je? 
() miuistro qu•l assi~nou t•ste diolorun, comquaulo osto 
d·•V• S·•rdecJ,,r;Jdo nu li.,, fie• isento da rospousabil:dade? 
Alas rí acru do poder moJerarlur I 

Quarrt·• :i dislulocão da. rnmara rlirei que esta opinião 
prúVclll do receio r!d procnsso, quando se torna necr·s· 
saria a dis;olur;:lo, Assust:iO·fe com a idJa de que o 
poder mou· mdur fica cornplctamcr.t.J desarmadb cm prol• 
sencn rla camara do• ócpnt•dos, >onão 1iver o dirl'ito 
livro de rJiswlvor, por~uu pó,J; appllro!er uma camar~ 
anarr:Jd~a e rlo tal morlo coutllioa 1a, com o que cu cha· 
maroi opini:1o publica, qno o gove•no não se atreva a 
dis>o!ve-la com medo d• rcsponsabiliJado. So<tbor••s, 
os la !rypothese é a mcsm.t qud se pólo verificar com um 
rmsi·1orrto de provtn i~ ou co;u um commandanto cm 
chefe do cx~rcito: >c houver um presíd•nle do provlnci~ 
qrte esteja trahindo seus deveres de combinação com a 
asscrnb!é~ provincial ou com os magn~tas da província, 

Tornos o ca<u th Ht<pe.nsão dos magistrados, a cujo 
rospoiro a constiruirã•J qu·lr qae s•ja ouvi,lo o conselho 
de estudo; nus, "'o ministro ;uspeuder um magistr~do, 
preteriudo ess• forrn•li.l;l'le, não ó respnns,vcl? Nesta 
.~>•)llti·l•l l>cm di:;so o d ... put:Hlo mini:itro dos negodos es· 
tr:wgnir•,s, quo, h-~.vondo con 1ir;ücs, o miublro tem de 
roJspuuJilr pnJa f•lta dos•ns conJiçúes, po,to quo ji lllli<'S 

tiul'" JHo 'lua niio podia haver aboso, porque ora a·1to 
do um poler d!lf.,reut·.•; m·.1s pcrgnnlo cu: c não ba 
rcspolls:ohiltrhdo? A J.i n:io augrnantou novas forma· 
Jitl.L·Ies :t >Uspno>ii•l dos JnaAi>tr•Jdos? A pret~IÍI':ÍO de 
tod.•s '"~ formalida•ld nâu sujrdt~ á JlUniç:l.•? 

Ora vnmos :1 focul.iado quJ p •rcc•l sor mais livre do 
~111 1111lurcz 1 c '!"" :.ttl tem urn" puticulari lade na con· 
stituh:ão, a nomoacfi.o de wíuistro3 NJ. constituit_:ilo ~c 
diz '!•lO ao irupcra•lor cornpeto nome:. r livrcmonto os mi· 
n is tro'; esta ).H.J 'Vl'a li u r•·mer.te nõo servo senão para 
J.UO$\rar a amplitude dessa :~cto. Pois lrocn, sonhares, este 
mt1smo a!WJ ost:i suj .. itrJ á. uina e/ansul;t. não pólt1 ser 
rninbtro o e;twrgdt·o niuu.< •jUil eaturalisado. E quando 
o fôr. nib hav.ri ~ttern I'C!pond.L por osso abu<o? O de
creto lJfln nr,m~<:rurn cstrJn~oiro, :1io·i:l n tnrnliililo, com 
a t·dacnJ 1 do minislrt.l não inwrlve já execução como 
ont:•>S mnitt>s? O pnder morlrJra·1or nornca livremente, 
r.ntroitaut,, I <i csti na oiJuslítuicão rstu artigo, por cuja ob· 
ser":tn0ia é f!rcdso trurJ alguoru respnnrla, 

o qr10 cumpre fazer? Ddmittir esse presidente, o so 
o ministro não qui~er demitti-lu? Jemitta·so tawblm o 
ministro. ~!.s nUa supponhamos a bypothcsc do que 
o governo se acha embaraçado de cumprir seus devores; 
flguntr-sa a hypoth;so do que um ministro não qucirn. 
dumitlir um pre.<IJenla de província e um commandanto 
de exercito qu~ se hn tornado périgoso, é clwgar a um 
cx.trt~mo. 

O me;mo digo eu a respeito daq camaras; se, d~sgra· 
çadamcnte, IJOuver urna camara anarchka quo tenha o 
apoio do miuisterio e que o ministerio não queira di.>· 
soil•or, qnal é o meio? E' dcmittir o winisterio pua 
nomear outro que dissolva a catllarJ; ,,, se porventura 
não se pud,r nomou um minist~rio que so Mrcn a 
dis>olvor uma caw1ra destas, isto, fcnhorei, é dizer que 
o paiz c <tá om revolu~íio, e para um11 rcvolucão trão 
sei que hlja constitui,ão, o ECo paiz está c;u revolução, 
tamb1m não ha a irresponsalltli•l•do do miuiw·o qu~ o 
ha de saiV3r; é a resolac~o qa~ dou a esta hypotnesc, 
hypothesc qu~ não se pólo admittir; mas, se dc~graca· 
damento so verificar, é mioter confessar quo o p~iz e& ti 
cm revolucão • 

.Não tenho mais naJa a diz~r. 

O SR. VISCONDE DE JEQU!T!NI!JN!IA. (pela or·· 
dem):- V. Ex. permitia que cu faca uma obsorvzcilo 
chaman·lo a attenç:ío do V. Ex. para o re~imont•>. Eu 
entr~ eru duvida soo nosso r~gimanto porlllitte o mesmo 
que a,t:l osta!Jolocido no rcgirnonto dJ camara temporaria; 
fulhed attcntamonto o regimento, o n~o encontrei artigo 
al~um, do qual so padesso now der!uzir o direito do so 
estulJOJecor discussão politica, quando se trau do art, 1 • 
do projecto dJS forcas de terra ou das forcas de mar .. , 

O Sn. VAscONCELLos:- Em primeira discnssão? 

Nilo lld,ititt,, a r~z:lu do '{OC aqu"lle J'{Ue houvesse da 
r..:mh~ccr des..-tti ill.;t08 th) porler rnolendJr ex.orâa o pol:ier 
sueremo; niio é por isso: quando a cJmara dos d<lputq. 
,],, nct:usa algum ministro e o senado o jul~a, do certo 
nern a c:•rn•ra, nem o s"na·lo exe.rcorn o püdor supremu, 
nem sJo suporioros ao,minislro, isto é eommum tanto a um 
como a ou:ro poder i uíia ó porque soj\ poder supremo, 
niio é porq11o s•jHepresontant~ da naci\o, porque j:i disse: 
a r:am:.r• temperaria ac~usando e o senado julgilndo, não 
e"crce:a o poder snpt·ernn; 11 um diroito que nlo está 
sujeito á ro;punsnbilid•de [!'la naturezl do acto, como 
a:ontoco e do m~~wo m~do em alguns actos .do poder 
executivo. 

So!Jrc a dissoluç•io da camara, estou que não ba ros· 
ponsabili-Jn,Jd, mas uiio pas.io oisponsar-mo de ler cst.; 
par to .do discurso do n'•llre deputado, autor do fulhcto a 
rrrtB j:í ma tenho rof11rido (lendo): • Se o diro'to do tli;
solvot' a camnr.1 fosse po,to orn pr>lica som prudenda, 
soo capri:hu chegasse no ponto ·do decretar om nrios 
annos scgrJi-.!amr.nte u dissolução da camnm, onde irião 
p.rar n; instituicüos, para onda nurcharin o p1iz? • 
s~ahoros, se ha rospun;abiliJt.do {l·lr abaso de po,Jor, 
sa por abus~ pódo dissolver so a camnN, como ~o rliz 
llO>ti parto rJU•l ac.<bl UO ler, Ó for~'O'O IJUO Jpja rOSjiOII
SillJilidld~. 

E por csl~ oc•asi:io u irei Cflla não arlmitto a opinirto 
lhrtlwllcsrruo collocr1o a rcsponsaLiliohul~no succ~ssordo 

O Sn. v,scoNor, DE 1EOUITfNUo;m.l:- ... isto ó, cm 
1" discussão que ó aqudl<& de que so trata; repito, n~o 
vi :to r~gimeuto artigo algum, do qu~J se pudesse de· 
duzÍI' quo, trat.;nuo·se d11 I • discussão da propostt~ das 
forcas de terra ou de mar, fosse Jlcrmittido tratar da po· 
litiJa em gorai. Nem no nosso regim.mto se estnlwlcco a 
rogra do se discutir a utíli•lado do projqcto, quando so 
fJZ a 1" discu»ão, nada se diz sonilo qtt~ entüo dis
cut·l·S~ o pi'Oj~cro em globo,· na segnnd~ ~iscussão dis
culn·sd o projocto por artirr-•s, o na ter~eim discuto·so o 
proje,,lo crn ;,:lobo com ns om~n.las, s~ oxiotum: não b,\ 
porlanto autorisaçiio al~urna tw rogirnonlo, da qual so 
possa doJJuzir a discussão hojo encetada. Eu estou n:< 
casn ha doz anno>, o ainda não vi pmlicar·se somulhanto 
cousa ; appoiJ,J para o nobre scnadot• pela provincia do 
:llinas-Guracs a llOJIJ•Jm par.t o quo pr.tticoo con~tantu· 
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mente o nol1rO senador po!J provinci.1 de Pernambuco, o l cia qao so pldia unicamente pormittir era alguom con· 
Sr. bar ii o do Plraplma, quando for:IQ presido~tes sideracõos g"rne! S<•b· o politica, mas sem pro com rola· 
da c.1sa. cão ao oLjecto da quo so tratasse O senado ha de lcm• 

Nilo é m~a fim tratu aqui da utilidade do que so bru·sa de que fui esta~ <•Jlintiio <JUO tive a honra do 
pratica na c:uuara t<Jmporaria, ist' é, se nú> devemos enunciar n:lo !J,t muit"s di:.s, 
a·Joptar tafllboru no nossso r~g1mento o mosmo que cst' 
no r'gimcnto d.quclb camnra; o <jUO uig•l ó que o nosso 
r~gimonto' não permitte liso; e, como eu declirci n• 
cas1 em outr~ sessllo que havia do ser o fiscal do r•gi· 
monto e quo o tr .. Ji~ con>t.tntemonte no bolso (o o. 
hobrer; s~n:.dores virão que eu tiro! o r•gimt·nto do 
bvbo para o examinar); ll·o antes Je pe li r a p:1Javra 
pela orJom • creio que estou inteiramente ju>tificadu 
pelo quo aon~o do tlrz1r. losisto, pol8, e r<'ljUctro ao 
nobre presidente do senado que baj~ Jo doei li r a qu~s· 
til o, se não euá no re~imento, n~o é isso admi»i vel, 
porque nós não devemos ter a'}ui na casa prívlle· 
giados, (Apoiados). 

O Sn. D. AIANOEJ,:- Poço a pal.vra pela ordem, 
O Sn. I'Jt&SIOENTC: - Port•utu, estou de perfeito 

accorao cum o nobre scnadur IJUII a•hbl de fallar, mas 
S, El ha do reconhecer a dilllculda•1o cm que natural
monte ou cot•va coustitui.Jo lwj• tenilo de fazer algum•s 
ob!orvnç6es ao ora,Jor que ac,ba <lo sentar-se sobro. o 
object~ de qu,, cllc se occupou. 

O Sn. VJscONIJC DE ALDUQUEnour.: - Determine ao 
tacbygrapho quo não ponha no jornal. 

U Sn. "v•sc.Ji'/DE us JEQUJTJXJJONJJA : - Fica ou nfio 
fica nos estylos ? 

Qaando se trata da discnss~~. diz o regimento · 
(Lendo) 

O Sn. PnEsrnENTB: - A minha opinião é a que 
a~abei de referir, e que contir.uarei n sostentor. 

• Ar!. 72. Os projectos devem passar por tres dis· 
cussúes, 

O Sn. D. .MANDEL: - E'J pc•li a pllal•ra pela 
ordnn. 

• Art. 73. Os autographos de todos os proj•11:tos, ~ro 
posiçõ·s c documentos, quo lhe sdo rrlativos, oslaráõ O Sn, PnESJDENTE:- Agora eu devo dar a palavra 
aempro presentes s 1bre a mesn, no ar.to em que suas ao nobre senadur pela província du nlinas •JUe a po:liu, 
matmas 50 discutem. A rargo do officinl redactor da acta O Sn. D. AIANOEL: - Eu p•co pela ~rJem. 
Jica o recebe-los e restitui-los cu.~venientemonto á se- o Sn, PnEstoENTE:- N:to s:i o que csti cm dil· 
cretuia. cussro, 

• Art. 'i~. A primeira discuss:ro do qualquer projecto 
pd le ter logar no dia seguinte á distriborçã' do seu im
presso. 

O Sn. D. liANOEL · - Soi en; vou:mo•lrar a V. Ex. 
o que está em di$cu;,ão, so V. Ex. não >abj vou cn· 
sínar-lhe. • Art. 75. N~ primeira discusslio lt!rá o secretario o 

titulo do p·ojecto e nome do autor, indicando • materia. 
r1ue sorá discutida em glubo, sem se entrar no exame de 
cada artigo. 

O Sn, rnr.sroEI'Cl'E :-Tom ~ pnlavn. 

O SR. D. AI ANOI!:L Ipe/a orrl•ml: -1\Jeus senhores, 
oluorvem a mar eh• quo sovai seguindu. O nobre sena
dor pela província .,a B;lhia a"aba da fazer algumas 
observações a respeito do regimento, o a conclusilo foi 
a saguinto: entende S. Ex. q11C no r•guneuto niio ba 
di<posicão o~lgama que permiti& qno mesmo na primeira 
diocusFão da proposta do g"verno lixando a forca de &erra 
se poss• tratar de oltjectos que não sojão relativos á ma· 
tcris, O nobre sanador P"rguntou ao Sr. presidente qual 
era a sua opinião a C• to re.<peito e S, Ex. dis1e o se• 
gllin te, pouco mais ou manos : • A re•iacc!o ha de ser 
mi, não ha de ser tão boa como cu desejava, mas V.Ex, 
dopois, quando corrigir o discurso, se entender que ellc 
precisa do alguma alteração, d.r·lhe-ha melhor redac• 
çilo, , Disse o Sr. presi<lonte; • Eu concordo inteira· 
mente com a opiníilo do n~bre senador pela Bai.1a, e 
concordo tanto com essa opinião, que em uma das ses· 
sGes passadas, trat~ndo-so <la proposta d~ forças de mar 
(note-se <ru~ era ena segunda discussão) .... 

• Art. 76. Finda a discussão, o presidente consultará 
o senaio se o pr.,jecto passa á segunda dissus<ão; doei· 
dindo-se que sim, só a pudcJ•á obter depois d• quatro 
dias; se a caruara decidir pela negativa, fie~ rejeita· 
do, ele, etc. • 

Sa V. Ex. s1be de algum outro artigo, tenha 
a bondadu do dizer-me, porque declaro sinceramo .1te 
a V. Ex. qlle quero tambim UFar dwe direilo fm 
alguma occasiãJ, nesta n~o, mas em qualquer outra 
quererei tor este direito, e quererei que os outros 
nobres s~nadores usem, exerci tom tambom o mesmo d<rci· 
lo. Portar.to, V. E~. daclare se bano regimento algum 
artigo cm que so f11ndamonte esse eslylo, pua que todos 
nóa saibamos. Emquantoaos estylJs, apprllo para V. Ex., 
appollo para o Sr. visconde do S•puc·;hy, para o Sr. ba
rão do Pirapama, que rorã~ presidentes da casa; digão 
elles se alguma vez foi isso admissivel; e, se este estylo 
esl:l estaboleci~o. ent[o quero que V. Ex. o d~claro pa1·a 
eu poder usar delle, porque n[~ poucas vozes h•i de tel 
muitos bons desejos de fJJlar sobro politi:a geral, apezar 
do Fywma que &cubo dcci~idarnente edoptad~ <lo Jtão 
sahlr do positivo. 

O Sn. PnEsrucNTE :-Agradeço ao nobre senadora 
observaç[o quo acaba do lazer. Não ha muitos diaq, em 
uma sossli~. ou declarei qual era a minha opiai4o a c.te 
resp1ito. Querendo um nobre senador fazer coasidern
cOos gõraes sobro politica na scganda discussão da lei de 
Jhaciio do forcas do mar, eu disse qae entenjia CJUe o 
J'll~lmont~ Dilo pormittia isso, porque o nobre souador 
müihor do quo cu sabe o que dispõe o art, 77, e ú que, 
<fUando se discute o arl. 1", pdda·se fallar tambom nos 
ourros arti~os que lcnhiiq relação com olle. Qaanto pO·· 
1~m, d prim6ir• di~cussr.o, ou disse quo o que rne pare· 

0 Sa. VISCONDS Dll JEQUITINIIONIIA :·~ E' verdade, 

O Sn. D. MANOEL: - .... eu n~o pormilti (S. Ex. 
niio usou destes termos, mas é verJade) ~q nrro pér·· 
mittl que um sena~or tratasse de objectos que não fossem 
relativos 11 proplsta, quero dizer, ca lhe prohibi que 
foliasse sobre politica • Ora esse humilde orador já o ee• 
nado sabe que ó o que agora osti occupando a aua at• 
tenção. Não tive rcmodio senllo calar·we, mas tom~í a 
deliberacao, do sabir pela porta fóra. Vi bojo príncl· 
piar a discuss:to •. , mas, antes do contiouar, devo rc!-.. 
rirquealguem me disso quo eu não tinha !dito bem det ~o 
pedir a palavra na primuira discussão das forcas de JliJ.r, 
qun se ti vosso !dto, o Sr. presidente ·se n:to torln ~p
posto ,, que nu !JIIWt' sobn• a poliTica rm geral. 

I 
·~ 
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O Sn. vtsco;-;oll o~ /"QUITI:'illvNUA:- Mas V •• ~x. ·sem limite.~, r.onsura prévia, viola1ão do r~gimcnto; 
não mauou a m•io na co1ubuca? p•ra outros, complaccncil, parcialidade o ubst·quios .... 

O Sn. D. MASOEL : - Cotno? 
Isto prova a ncccssi~ado de quanto ant••s o scn•tiCJ 

reivmdicar os se os fóros tão ataC~.dos p~lo Sr. prc· 
O Sn. VISCONOE t& JEUUITI~UDNII.I!- V. Ex. nãD sidentP, 

cabiu no Jaco? O Sn. SouZA FnANCO: -Apoiado, 
O Sn. D. MANO~L :-Eu rão pedi a P"lavra na primeira 

discus~ão de prvpasi t•• p·· ra mostr11 r goo nilo queria demo· 
rara discussão, queria goea primeira disr.ussno l•rminasse 
Jogo para na segunda lazer as minhas obs•rva1õas. Ora, 
bojo, quando onobre>cnadorpcla provincin de Pernambuco 
começou a f.Jiar sobre objecto t:io i<npJrtante, disse 
comigo: • Com eifeito, o que me di soe o Sr. fulono é 
verdade; já se vo qna "Sr. prosi lenta Fó não permitia 
que se falld om política na s~gunrta discussão c não 
na primeira. , E csr.a é o es1ylo constante nesta 
casa,. e, se nilo é, interpsllo os Srs. CI·prendentes, 
vis~onde de Sapocahy e b>rão de Pmp•ma; se eHcs me 
disserem que não, pe~irei licenc• p·.ra amanhã vir ma. 
nido dos annaes do sena<lo para mostrJr os discur~os em 
que !aliei na primeira discussãtl d• furça de terra o de 
mar, em politica geral, em qoe r .• llttu >q.ui o meu ami· 
go o Sr. Souza Fr•nco e t>Utros senadurcs, e é o que 
rambem a.:ontece na camara dos depnta•Jos, porque alli 
na prirnoira disc1usno das forcas de mar e terra, nesta 
sess:to, os seus illuatr-s mem!Jrus se ocr.opâriio c~m a 
qoestilo do p0oler modcrr.dor e com (IUtras 1obre politica, 
e ninguem reclamou contm isto, tanto é o mpeito que se 
r.onsagra aos ostylos inveter1dos da casa, respeitaJos por 
todos o~ prPsidenles e, por1anto, constituiJo b&jelei se 
n[o escripta ao menos consuctudina•ia, 

O Sn D MANOEL: - Isto demonstra que Fo deve 
quanto nnt·Js institoir um exame sobre o procedimento 
de S. E:t., quo por sua honra e decoro dt:ve quanto 
antes dar para ordem do dia a indicaciio do Sr. visconde 
de Albutruerque, com o parcc~r da mosa, o voto 
separado. 

O Sn. PRESIDENTE: - Creio que o nobre senador e6lá 
ht•je um pouco m .. is pravenido contra mim do quo cos
tuma e.-tar: não soa eu quem tem dito qae squi ha se. 
nad"res do prilllelra ordem e senadores de segunda ordem; 
proe.nro exocut•r o regimento com iguallade a rt>sprito dd 
t••dos. (Apoiado1). Acabei de dizer ao nobre senador 
pela provinda da Bahla, cuja obnervaçilo agradeci, qae 
S. Ex. ha•i• do reconhecer as diJn,:uldade~ em que eu 
me acbav,, quando c.u.va o nohrd denador pela provin· 
c ia de Pernambuco; p•nsei e penso que o sena1o com· 
prehcn1eria facilmente quaea orão essas diffi~n!Jades, 
mas, como o nobre senador não cornpr. hendeu, decl;ro 
qao ess•s diofficuldatles consi!tlão principalmente em qu6 
o nobre seroador pela· província de Pernambuco pudesse 
ouvir facilmente as obscrvaçGes que eu tivesse de Ca· 
zer·lhe .... 

O· Sn, D, MANo.u:- Podia. mand•r·lbe commu· 
niear. 

Tal é-o es1ylo desh caFa, Sr. ~resi lent•, n admira que 
V. Ex. com todo o rigor com qao l•lm diri~i lo os traLa
lhos do· senado, estando ronvenci•1o iroti•oumor.t•l d~ qne 
o rPgimento ni!o permille quo1 se f.lle P-m politica, mes
mo no art. [0 ena prirneira dis~os>áo do r•rnj:•cto de H 
llxand~ as Í•Jrças d~ terra i·Ora o an no du l8G2ai8G3, con• 
sentisse que o nobre senad•Jr p•la provmd • de J'ern~ m· 
bur.o ocr.upasse a uttenção da casa ex.:lusivamentu cr•m 
a discussão d~ um ol•j~cN de altJ importancta, segundo 
a nussa constituição, mas qne não t•m ligação com as 
forças de terra; o que admiN é quo V. Ex., vendo-se 
aperltdo pelos argament.,s;•to nobre:sonndor pela provi n
eta da Babia, rosponiesse do manl'ira quo l!cct•ssaria· 
mente sorpren~eu todo o senado. • O qae havia eu de 
fazer ? Reconheço q<te o regimento não p!rmitlo t<l dis
cassllo, mas havia do impor silencio ao nobre senador 
pela provmcia de Pernambuco que h tratar d~ maleria 
tio importante?· •· Senhores, esta ol q11e é a resposla ? 
E' assim que V. Ex. pó te justificar ess6 acto? E' asHim 
q:ue V. Ex. pólo expli•!ar o seu procedimento? N«o 
tem razão o nobre sana·1or pela provincia da B.bia 
quando disse que aq<ti ha privilegiados ? Declaro com 
franqueza : quero todos os privilegies para o nobro mu
quez, oxalá qne· elle pude.1so lovanur multas veza., a voz, 
que o fiz•sse sempre satiofar.toriameute como acaba do 
fazer; fniio partiiho a opinião do nobre sonador pela 
província daBabia, quando Msovorou lfDe o Sr. marquez 
de Olinda n«o podia tratar d~ materia ; pelo contrario 
digo que V. Ex. tem razito no seu procedimento: o que 
admira ti que n«o reccnhoca esse direito outorgado P"IO 
regimentJ e polosestylos da OiiSB, e nos dilsesse: • Stm, 
reconh~ço que o Sr. marqcez nilo podia fallar, mas 
l10je faço exr.epcil~ :i r•'gra, • bto prova o quo se diz 
gualmonto: • Nesta ca1a não ha mai~ •·~gi·•nento •; 
não ba ·Be11ilo a vontn<lo d~ V.· Ex. qu~ Caz o •rue qunr 

O Sn. PRI:SIIlENTll: - .... senilo reria certamente fdto 
a S. Ex., com a con>idcracão e rc,.peito que lhe são de· 
vidos, logo que principiou a f•llar, algumas ~}J!torv~çúes. 
Q.uanto a minha opini~o, ella estâ escdpla, .,ao é agora 
qao a eruitlo; eu disse, e deve emr tscriplo, que na pri· 
moi r~ diseas.•no da lei de tixocão das forças de terra e de 
mar se pndis faznr obscrva(·úcs geraes a respeito de poli ti• 

o o tzao lbo apr1z. l'arn ccrtus scnador1s, utu rigorismo 

ca, mas sempre com r•laçi\o oo obj,octo de que se tralna. 
Tem a pu lavra o Sr. Souza Ramos. 
O SR. SOUh RA-l!OS-(minisll·o do impcr:o : - Sr. 

presidente, a qaebtão que levantou ht•je o uobrd senador 
p~l• provin<:ia de Pern•mhuco teve l~rg:l discus,ão na 
ootr1 cam~ot.l. O· Sr. mini<tro da justiça sufitentou slli a 
verdadeira doutt·ina da constituição; e s•liofoz de algum 
modo ao nobre dt•putado autor do fulbeto que o nobre 
senador lo ma por gub de soJ opinião, Vê o Ecoado a drs
necesaidarlo de accit•r bojo esta discus.1~0, ou, pcio me• 
nos, do d.r-Jbe o dt•scnvoJv.imonto qne parece es:ar nu 
visl•s do nobre senador pela provim ia de Pernambuco, 
Entretanto, dc1•o oiferecer á con·lderaçilo do srn;da algo· 
mas obocrvacõrs, declaron lo ao mesmo tempo que nlfo 
me p•reco qne e~tJL qnesrilo drva ler o akonce de uma 
questão Wlnl&lerial, ewb1•r:l tod,.s os· ministros, Hm 
exaptuar o nobre miui>tro dcs n'gorios e>trJng-iros. os· 
t~j•To cm perfoilo accordu nas Oflioióes ernilt1da~ pelo 
nobre mini1tro da justica na on1ra camara, e dispostos a 
tustenta-las t·•das as v~zes que for prer.jgo o opportouo. 

Propo~·se o nobre senador pe.la província de Per
nambuco a su,tentar a respunsDbilidad~ dos ministros 
nos netos do poder modorad~r, e disto fez a qu~stão 
principal. O mo•fo do expór·so a questiio ioOuo rtc ai· 
guma maneira na sua decisão; o a forma, creio ~u, 
pr~vooin muito o nobre sen>dor, e o C(!ll·1aziu insilll~>i· 
Vtlmeato a soshlnlar doutrinas em manifesta conlr<~tic· 
dado á constituío~o do rslado. 

Se om V1 z de to r cnrar~do aquolla 'Jilcstâo como ~ 
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prindpa[, c pnrti•lo eles principias qno cst:dloirccu para rliscnrsos Jjroferidns na c.no>:r.r.l tl•l.l <1 pntaolo,;; m•litl.'J 
>Ua soJnç:io, o no.hr~ senador se tivesso antes proposto das objccçõo.•, n quo o no[uc HJuarlor s11 cncarro gotll do 
:t rtJsolvur a quest:ío que, no mou modo d~~ pímsar, ó R dar rtspc.sta., não furão Lir:}dns rlti·Sl!s nht:ursos, currnm 
Jl!Ímcira a qun se <levo pJcstar attenc:io, isto é, se com- por conta da outros or.odore.•. Eu f" r isw nil·• pooi<JI'(!i 1 

}Jilto ao ililpnrn.Jor c;;crcc·r pdvativam~oto o p .. der mo· incumbindo· mo de f,zor algoHni•S rt·n xões so·bro o di.<· 
olerarlor, t«lvc~ o nobro 1cnndor cmittisso Ojlioião curso que acaba do profair o ll'•l•ro >c nado r, '"'"'"Pa
t!ifT .. rcnlo. nha.Jo cm to·tr.s as suas oL;o:rvJ,çtic<; dil'· i ii penas o 

Scp.~r.1das as doas questões o resolvido que no impo· que fur nc,·ossnrlo para mostrar qrHJ o nobre senarlur 
r.1ilor cc.mpeto P'ivativJJmentc o cx~rdcio ~o pGder mo- niio tem rnzão, quan~o sDPIHio rJUo o nolore ministro ria 

· cJcrador, niio tona duvid:t, por minha parte, cm aceitar joslica professa opiniões nf•o couLrmos cum n con,titui· 
n doutrina d~ rcsponsahilidar[o do.q ntiublros a que o \ÜO do estado, nem com as granut·s co~tVlHtiencias du um 
mbro senador dá tllntn importanrb, !O S. Ex., como paiz bem org11nisndo. 
úo:hrou, não tncontra r'Jmg.rancia orn quo os n.inis'ros Lcoem lwbcmus, rli.·sn o n IJrc ~en:ulor, e assim quer 
Sl'jão resp<•nsaveis por netos, em cuja delibcrncflo não que a quost:io se resolva, e com rJ,zãt•, pola letra " JtCIIJ 
intervieriio. E roow u:o parecfl qne is~o se oppnnha ás espirita da no.'< a constituição. A lcJr., da constituiçáQ 
opiniões do nobre miniitro da justiça, sustent.ld.ls na é clara no art. ~8, quan·lo d1z (Lendo); 
outra camara, • O prdcr nwdcrador é a chavo de toda a organifa-

0 quo cumpre, Sr, prr.sidcnto, que flque assentado, cão politica, o é deh•garlo privativamente ao Impera· 
rrne se rcconhcca corno uma verdade que emana da dor, como chefe supn'mo da n> ção o s~u plim• iro ro· 
letra o do rsplrito da conólituição. do estndo, ó que o ptcsentante, pitrn qao incess~tntemenlo vdll St•hrc n nn
llXercJcro do poder. moderador comrctc privativamente nu tenção da indrp•udoJncia,"eqaili!Jrio o h•rrnorJi" dos 
no impcra~or. Quanto á rcsp~nsaLilidndc dc·scs netos, mais poderes politic<•S • 
o nolJro ministro da jn •tiça o isso que cs miuimos ti- A' letra tão po,itiva opf.ÕO o nobre senador urna in
llhlio a rc,pon,nbilidadd me r.<[ ou politica, tnnta terprctacão a todns as luze• arbitraria, Diz o ndJro sl!• 
<)Uant.\ é precisa para cobrir a corôa; c, cnwnrterdo·se na~ o r que o sr!. ü8 da con;titnitão <leve For orote,,Ji lo 
:ossim, o nobre depnmdo pela provincb do Pararã, o pelo nrr, 1:!, o que • p•luvm p,.;v,,tívamcnlu !liw ""vc 
m~is valcnlo sustentador <la doutrina com que sympa- senão para dizer qrHJ :os cHIPras Jcgi.•lativ:<s ncnhunm 
thl!lt o D·Jhro smcdor peb província do Pernnmbur.o, interven~ão tcorri llfoS netos do r o ·cr lliOd/'l'a~ur. M:os 
tkcluou que nãJ duvid.rh ctJncordu com o r10Lro mi- sonhor~s. esl:l brm claro quo os autores da con;litoi\i>u, 
IIÍ>tro da justiça, tratando dos poderes leparatl<mcntc, nunca polliiio &Olll• 

Se? nobre 1cnarlor d.Jsfc mais ai tenção ás rpiniõcs ditar que ~l~uom con~un~isso o podei' worterac·or C<•Dl o 
Jlrof.:ndds pelo nobre nun1stro, talvcz.chrgmr. a igual [eg;slativo. Se o r obre spn,.dor quer cntentl•·r o art. OB 
•ccordo. por outro panllt.!o, porrJI>C nr.o" ronfrr.nt•ll ''"''s com 

.o. nobre ministr~ não cegou a responsabilidade dos o art. 102, no qud se diz que o impmdor ó o ch,>fo do 
rurmstros pelo~ cnmes cornmetidos na cxcrur.ão dos poder executivo e o exercita pelos seus nini>tros do 
actos •lo poder moderador, c o w 1arlo tem 11resc'ntc qno e.tado? 
tnda a nr~nmentaç[o do uohro senador pei:L proviJJcia Era possivd, na mente dij alguns, cr.nrunrlir o 
tio l'crnomboco so limitou aos abuses da cxer.uçiio, poder mcdorndor com o executivo, mesmo por<JUO out 
Sonharas, roão se jlóJc desconh~ccr, a nJio ar~umelllar todas as constiturçúc; do mundo liãO so liuha ate cnliio 
do modo por quo argumentou 

0 
nobre senador ligurandú foilo distincçiio entro os dons JlOdort'S, o ctado nttribui· 

JJypotheses impossíveis.... ' çucs separadas a um c outro. Comrn•ttendo a constitui. 
ção no ~rt. OS priv~tioumPnlc ao im)Jerador o oxorcicio 

O Sn, D, MANOEL : - Não apoiadJ, das fnncçücs do poder modorar!ur, e rstbLcltcendo o 
O Sn. At~NtSTno no ntPEnro: - ... flgorando hypo- art. 102 que o imperador cxerdta o podo1 executivo 

tl1esos gratuita~ ~ue a_constituicão do eH.rdo não previu pelos seus ministros; 6 anlcs pela comparação destes 
em uma ad!_lltntstr.•çao rcgul~r, que 03 netos do pcdo·r <tous art;gos que se deve entender a verdadeira doutrina 
m.od:ra~o.r ~a? por sua 11aturr,za isentos dr. uma aprecia· cunstituciona!. 
CliO JU.dtcrn[, fomemos um dos actos mais importanlo~. So da letra, Sr, prcsi~cnto, vamos ao espírito da 
ll da dtssoluçilo ~aramara dos dt,putatlos, que se verifica con;tituicão, sondo o tiru do poder moderador velar inces· 
<lllando a.sal,v3çao do estado o cx;•o. Quem á o J'ut'z d1 tom nt na rn t - d · d d · ')') J • san e .'' anu .on~ao a tn cpc~ encta, ttJUll Hio 
CJrportunt a~e dessa nlldida? O poJor moicr3dor quo o barmorua dos mais puderes poliucos, eonfundJmlo, 
d.cvoproccdc.r~~gundoas~nintolligencia.EJlódealg~•·rn, como quer o nobre senador, o püdcr moderador com o 
atnd.a .do optJJI.<O contr~TIJ, conrlc'IIIIID!' a intcnç1io qu,, executivo, como pe~cr:l sor esse fim dosempenbado? 
prosJdiu ao acto? E ~uando so Jlzesse o ministro por Pensa o ~o~re senador, e nisso ostou concord~, que a 
ello responsavel, podma acaso dar isso Jogará impo1i1·uo nGssa constrturção deve ser entendida pela sua fonte; 
~o uma pena? Sondo impossível nest~s casos torn.1r mas o nobro senador dá á nossa conatituicão nm~ funt~ 
olTocuva a responsabilidade dos ministros, não ó de diversa daqnella que ta_m. O illustro autur do folheto, 
grande alcance v c.tabflccc-la. p 

1 
. quo mero~eu a approv~cno e o applauso do nobre sena-

e a lmnha parte, !Ppito, so o nobre senador niio dor diz quo nesta parto as diSposições dn nossa consti· 
nc!w,. como rlc~laron, inconveníento algum em torem os tuicão furão copiadas das doutrinas do !Jonjamin Cons
l~lnts1ro_s a r.espo.nsaloi!idade do netos que niio deli lo- tnnt; c parece fóra do duvida quo os legisladores consti• 
r.Jrào, 11"0 duvl!lnna SAtt,fuzcr ao mbre senador ac1 i- tutntes Jccehüliio suas in:<J-iraçúes nossas doutrinas, 
lalldo a resoonsnbilidat!e dos!os 1octo•. ' 1 ·' ' pelas quaos !C t ove entonuer ns disposições da con;litui· 
,. Qun?to:! fJIIest~o JHincipal, a th privativa compoton- r,ão. O nobre s~nador o oulros orntlores qno tccm tomado 'r 
tm do Iruporarlor P""' exercer as fun•·rões do poolor mo· pn.rt~ ncsta:direussi\u fundão-se n:t aut<•rtuado desse pu· 
•i'r:nlor • 0 nobre "<•nadvr sú se incurJt!Jiu, ao IJUO parccr !JIICista; ruas ref,rrm·se PSpecinlwonto n parto em que 
'1': ."."-"tos L<~ r u ~?"" r.,.o nas opiniüe~ cm i llid:JS pelo nt•br~ L' li o trata da rcsponsabiliJado dos ministros. Entr<tanto 
JJII.u•tro 11•1 JU•tJ~a. Eutrct:•lltu, niTu o aC•JIUJI:'nhou nos tlovia·IO nnt'S reco!'rcr 1í rwni.• L'UI quo '"Itrdlt• J'llWcloi~ 
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!,x pondo pt·cds.~mrnlc was opiniões sobre a divisão dos . acltci s~ni o que ljiJOria para o r.onvcnccr com Der.j:,. 
JP1Cr•l• r•olittcos o nltríbui,ücs r"specti vns. miu G•ustant; prcparo·•o p•ra ouvir cou~as bonh~s. 

A duntrina ~c Dcnjamim Ctll:laatt! n mais cl.ra.... o Sn. litNISTIIO oo llll'l:n,o: -Pólo trazer diiT•re,ltcs 
O Su. D. AIANl>EL: -AjlOiMlo. trechos a rt:SjorUo da ro,pons•hiJi.1,.àe dos mitd·ttros; 

m•.s ou quero que o nobre •euador leia na cas;l a doutrina O Su. !IINJsrno oo lliPilJilO:- .... a m~is prr.ci1a .... do D•mjamin Constant, confundindo o poder neutro com 
O Sn. D. ~I ANO I> L: -Contra n opinião do V. Ex. o poder Pxocutivo. 

A J, tra da coPblltuiçiio, rliz o neobre senador pela pro• 
vinci:l cb Pernambur.o, f,,z os ministros ros~onsavtis 
pelus ni.los do poler moderHI1or, p0rquanto clla so l'l'::· 

O Sn. liiN13TnO oo JJIPERIO:- ... Definindo o ~poder 
ncutt·o, diz Benjamim Con>tnnt que • é d~ alguma sotta 
o po,ier judiciado dos outros poderes, • 
·O Sn, D. M.HWEL:- Quià índc? 
O S n. m..:rsrno no l!IPEIIIO:- Quid i!• de? Rnz:io "va· 

Jío,is•ima, r,zão do ntJior pFzo, para otostrar que e.H•s 
ntln)JUiçõom não ~o~em cst>r cvnfundi.tas com as do om 
1.lus pau· ros activos. 

pres~a Msim (lerido): • Art. 133. o< ministros'''' estaco 
serão r~1ponsav i~ • 1°, etc,, clol, • Mas o nobre senador 
11Õ:o deu nttcnçáo ao ort. 132 qno diz (lendo): • Os 
minlstroe do estado refon•nd<ráõ ou nFsignnráõ todos o• 
•elos do podor PX•cullvo Fem o que roáo poderno ter 
rx•cucfi '· • D•nd• se v O que o artigo citldo p•·lo nobre 
so••ador refcre-!e á responsabilidade dos ministns nos 
acto.~ d~ pod,r rxceutivo, 

• Q•nndo, ,jiz Benjamim Cilnst>nt, o poder PXOt'UIÍ· 
vo uiiv ú distin,:to d,, potlor real, é uma font~ d" cvrtfu· 
:11it1 na tho:lria ello p~Jriga nl pralica . • 

Efll votdade, s"''"''rcs, 10 os ministros drliben1o no' 
oCt11s do poder morlnodor, o 'I"" vem a sor •sle porlcr 
r.on"o o proprio poder "lecnt.ivo? Allen,la·FC :1 naturez• 
~ltS [OOCÇÕ"S quo forão cr:m 'l!OilÍdns fiO po•Jer mOr.Ji•l3• 
dor, todas ollas ~o de,qioão a rnontcr a harmonia o oqui
librio r! o~ outros p11rlcro•s. A»im, ee a •r·ção do poder 
C,ICCiltÍVO IJ ÍllolgUJar, O poJ.,r rnnrler3rlur dcmilttl OS 

flu•i i.·lroJS, Se a •c~,:ão rio poder legi>l •Livo se ·lnrn' fn· 
nesta. nolia a asse.mLIIJ,, gr.ral ou ~issolvo a camara dos 
depnta:los; se em fim me< mo a a-.ção do poder jll'liciario so 
tormoppressiva, suspende osmagtstradns,pcrtloa c mo lera 
aH pr.na1 impostas aoscondemnados p r sentença. De se, 
poré1n, as allrihuiçúes do poder moderador ao executivo, 
Ji,:ara este armado de allribuicües h"tanlo< para prepon
rlerar sr.!Jre os outros, nã.o se podtm·lo guardar o equili· 
hlio entro cll..s, 

Seuhoro<, vi f com grande adoniraçiio minh1. , Com 
g"andd adrnir.tção minha não digo bem, Sr. presidente. 
porque muitas vezes i;to tecu ucor.tccirJo no nosso 
pa iz .... que do la1o que so diz Jiber.J, pro pugnador dos 
direitos ao povo .... 

O Sn. D. 1\fANDEL: -V. Ex. tambem é lihml com 
ct i torio, n4o é ? 

0 Sn, l!INISTRO DO UIPEntO :-,.,,Se JevantaS!O esta 
questão. Não se trata da desoccessida1e ou iilconvenien· 
cia das allriba'cües conferidas ao poder moderador, nir.
gaem desconhece a satudoria com qao a constituição 
r••gulún esta objecto, mas qncr-so quo pertença aos mi· 
nbtros o exercício da tacs allribuiçúo9, aos minis· 
tros que não merecem a sua confi•nca, envolvidos nos 
po11 !:tios, cheios de aspirações, como elles dizem. 

No caso do excrcicio da princip11l destas Bttribuiçll~.q, 
a dissolttÇill da Clmara dos d~putodos, que se dá quando~ 
existe um conllicto entro aquello camara e os ministros, 
a opiniüo liberal quer que sej;1o os ministros os juizes 
doste c•nlltCto, o não uma entidade superior a ·tudo, 
superior ás p~ixões, com interesses permanentes, que 
11iío qaor o não ~ódc querer senão o :b.m e a foiicidade 
do pai~, 

O Sr.. D. MANO E!.: -Esse cnto póde ser cng1nndo. 

Ma.•, s,·, pro,idontoJ, con•o j:\ tivo occnsi~ode dizer, a 
que•láo da reFponFabilida•Jc doe mwistros não é a plin· 
cipal. 

O n• hre ministro da justiça disso que os ntinistros 
cr.io polilicame11te re,pousaveis pelos al'!os do fl"dH 
moderadcr; e ctm isto contl'ntOa·so o mai! v..Jcnto sus· 
tentador das doutrinas, qua mero. ôr~o o RCOihiwrlilo do 
uobro s~nadur pela provmeia de P•rnambuco. Alas o 
r.ohro ninistro da ja!liça ain.ia foi adiaute; aceresccnt~u 
qa•J na txocuçllo dos nt·tos do po~cr moderador, Bppa
rocendo abusos dos minl.tros, t~em ellcs a re.•poTJsobl· 
!idade l~g•l. 

Parece que i> to deva lianqrJilli~ar o nobre sanador. 
O que cumpre saber-~e e devo ficar assefltado ó que, 
pela letra o espilito d:L nossa constituicãn, p•rtenc• priva
tivamente ao imperador o r.xorcicio das funrçú"s do 
polier moderador. O mesmo n. bre}ona•JOr reconhece a 
inconveuiencia e a inoppouunidn•lo de ter em discuss1io 
um largu descnvolvim,:nto; porllnto, hmito-111e ao qu~ 
fie~ exposto. 

O SR. D. MA.NOEL: -E a entendo, Sr. preoidente, 
que não é conveniente deixar pasR~r a occa!ião que se 
otrmco do discutir uma lei Ião importante como a do 
fixacão de forcas do terra qud a,1arre1a uma despeza 
de 12 596:2398687 som que o st nado institua uma dis· 
cus!íio Jar.ga, na qual mostro que sabe z•lar os in•e- ' 
rcsses da naç~o. Demai,, não me parece decoroso que, 
asoisundo como deve assistir o ministro da corola á est~ 
discussão, o senado o trate com mano~ preço e o mande 
sahir sem lhe perguntar: -A quo 'i este ? -Não 10 dá 
isto, ol vor~ado, com o nobre ministro da guerra, porque 
é nosso callega, mas suppondo que não fosse, tendo 
sido convidado para assistir. á osta discusEiío, havíamos 
do consentir que alio se retirasse, fazendo sdmentc cQr· 
tezfns á entrada e á Bkhida ? Nlio parece conveniente. 

O Sn. SILVEIRA DA Mol'TA: -lia exemplo, 
O Sn. D. ~IAl'>OI~L:- Soi disso'; mas nilo cito os 

mdos exclllplol, cito os bons, e o nc,bro senador Ira de 
concordar comigo om que esse exemplo não é bom. 

O Sn. SILYWM n.t. MoTTA!- Achei muito bom. 
O Sn. D. MANOEL: - Niio me obrigue a entrar ncs~a 

discuss~o .... 
O Sn. ~IINISTHO Do lliPEillo: -E os mini;tros a quem 

querilii fazer juizos do couaicto, oJTerocem m•is garan
tias? Oh I senhores, os hboraos que sustontão sem o· 
lkHtls doutrinas conmuião, cm minlll ltumiido opi
nhT.;, o titulo com quo so definem. 

O Sn. SILVECU.\ DA ~!O'fl'l: - E V. Ex. tncnbem 
acl1oY bom. 

O Sn. D, ~LI:x•)eL:- Veremos isso l0go, foli~monte 
O Sn. D. M.1NO!lL : - .... tenho ohjoctos mais mo

mentosos com quo occopar a attcn!'1o do senado. 
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'- o s~. StLVEIM DA 
bom, 

!I~TTA :-V. Ex, tambom achou i na opinião do Sr. miui·tro tlr jnstiç.t rrno oum con• 

O Sn. D. MANOEL: -Não sei a qua ~e rc!,re o no
bre senador; mas, s~ S. Ex so rtfMa no fact•• occorrido 
no anno pass.ado, declaro ao senado que não discuti, de 
proposito. 

L•!> ta r a prnposíçrio 1o nultrc mlni•tr.. du ímperio, quan·.1o
dectaron que a qucst~o or:o sccund,ri.l. 
• O Sn. IIINtsrno no ntrnnro: -O que rn ~isFc fui 

qrro hoje, o,clarodrü CüiDO est1 a qucttrio, não te:u •I· 
cance .. 

'- O Sn. SILVEIRA DA MotT.I:-Nno ma r~fori ao anno 
passado. Aconteceu Jsso aqui ao Sr. Saraiva. 

O Sn, D. MANo& L:- Bem; mas já quo apontei o far.to 
vou dar a raz~o dei lo. Eu do propusito niio discuti com 
o nobre ministro da ~uorra """' wm o nobre miuistro da 
marinha, nem com os outros, para mostrar que so a op· 
posição a que fui leva1o tinha sido a mnís forte com um 
dos ex·minislros do gabinete de 12 de dezembro, era pPia 
maneira como esse mír.istro se tinha portado no senado 
com os membros da opposlção; maJ; como ass' razão nlo 
existia a respeito dos outros ministros, eu de proposito 
do quiz entrar no deb~te, limitando· me unicamente a 
um voto sywbolico. 

Se o ucbro senador r•fero·se ao Sr. conselheiro Sa
raiva, direi que com effeilo o nobre ex-ministro da 
marinha veio ao sona•lo e sabiu sem dizer uma P•la· 
vra ; mas a opposi~iío f,íta ao minlbterío, oppodção a 
mais violenta que na minha vida t•r,bo visto, se por 
uctica eu·ndnu que não dclVía discutir o orcamento <la 
marinha, é coro UI lo certo que nllo poupou o mesmo 
Sr. Saraiva quando voiu discutir o ore •manto da guerra. 
cuja pasta lha esi\Va íntorinamonla aocuregada, por 
achar-se grav•mente enFermo o ministro respaotivo. o 
Sr. general leronymo Francis~o Coalho. Então aquelles 
que nll'o qu•Jill'o olf·nder o ministro· interino prorurá
rao arremessar u seuas sobro o Sr. ganaral Coelho, na 
pessoa do Sr. Saraiva, QuA o diga o nobre mini<tro da 
agticultura, que o diga o nobre senador por G .. yaz e ou· 
tros que tomàrao pano na discussão. 
'O Sn. SrLI'EIRA nA .MoTTA: -Eu, n~o, senhor. 

O Sn. D MANOEL:- Mas nunca pólio ser sor.undaria. 

'"O Sn. StLI'EtRA DA Aloru:- Apoiado, nunca p!-Ja 
ser secun Jaru, vorém •xtomporanea c. 
• 0 Sn. MINISTRO DO llt~GRtO; -Nem CU disse qno é SC· 

cun tarta. 
' O Sn. StLVt~IRA nA A!oru: - Extcmporanea é dasrlo 
acamara dus Srs. deputados, 

O Sn, D. MANüEL: -Tanto disso que na secundlltt<l 
que, n • occa•i4o em que o nobre ministro aMbava· du 
proferir cqsas palavru, en as estranhPí,eonversando com 
o n< b;e senador pela 11ruvincia do Marartltão, 
' O Sn, DJAs VIEIRA:- Apoi•do. 

O Sn. D. MANOEL : -Mas, doodc qae o nohre minis· 
tro retrra a eJpra,s:\o ... 
' 0 S11 IIIN!STRO DO IIIPRRIO :-N;io tetiro·a, porque não 

rJlssr' i.~to. 

, O Sn. s~~~ElRA DA ~loTTA:-ExtemplranPa é e muito. 
O Sn. D. AIANOEL: -Não admitto q11e !Pjl rlltempo• 

ranea hoje, depots da dnecçli.o q11e ae ille dell na ouua 
camara. 
'-0 Sn SILVEIRA DA Motu: -Começou lá e:ttcmpo· 

raneamou to. 
O Sn, D. MANnE~: - lhlulo quQ o rnínístto tomou 

parte const11ntomente n~sl:l tihcn.,tio e f.llou horas o bo· 
ras, occupanrlo muitas vezes a mlxtna, não se pólo ~~
zcr quA a questão ó extempc.ranaa. ~cria, Sr. pro.ídento, 
•ómento polo prazer da FUStentar uma opirrião 'I 

O Sn. D. MANOEL:- Que o digiio os Srs. s•madoros 
que demorárito o Sr. Smliva 15 ou Hl dias por causa 
do Sr, Coelho, que Deus tenha em gluria; oís a resposta 
ao apltle do nobre senador, 

'"0 Sn. ldiNISTRO DO UI PER IO; -l'liio ÍJÍ 61J.d quem )o• 
vantou a questão. 

Entendo que ó dever nosso fxaminQr com a maior 
attenção a proposta qme se di~cntd. 6otcnrio mesmo que 
ii uma prova de ddTdrancia e consíoleraç«o ao Sr. minb· 
tro, que gou d~ estima dos seus collegas 1onr.dores. 

Tenciono, pois, dizer alguma coJaa sobre a proposta 
de n1açiio de forças de terra. Mas, antes de entrar nesta 
discos~ão, hei do tratar muito rasumirlamente do objecto 
importante sobre o quall•llarilo o nobre senador po: Per· 
nambuco e o Sr, minislro do imperio. 

O Sn. D A!ANOEL: -Mas !ui ello qae01 a discutiu 
pela imprens1. 
, 0 SR, IIINISTRO D~ lllPERIO: -Devia responder; nlo 

roi cllo quem levantou a questlo. 
O Sn. D. AJANOEL ; - N•m eu disse isto, mas foi elle 

quem, apenas se tratou da qrra;tao,levantou a luva a en
trou em luta com os que sustcrotaviio a doutrina, tão ba· 
bilmente bojo defendida pelo noboe marquez de OliRda. 
~ O Sn ldtNtSTno Do •~rcnro:- Até convencer seus 
adversatios, 

O Sn. D. MANOEL:- Soas adrersarlos que fu1ão 
muitos o nota veis pelos seus talentos .. , 

Não con~ortlo com a opinU!o de S. E r., de que esta 
questão é Fecun ·la ria; n4o póde ser questio secunda ria 
a que vetsa sobre um ponto de nosso direito pahli~o 
constitucional, eobra a natarera de um d~s poderPs po· 
litlcos do Estado; 6 tanto não á qucst4o secundaria que • O Sn. lliNtSTno no urrEnto: -Apoiado, 
o Sr. mmistro da ÍllStica, depois do discuti·la ampla· O Sn, D. MANOEL :- ,., 8 souberão dtscnvolvor 
mente pela impren!l, se ó verdade que os artigos que perftitamento a qu•stiio. 
ahi ap oaroco!rão, om resposta a um folheto do Sr. consa· ~ 
!beiro Zacllarias de Góas Vasconcellos, são da penna dosse O SR, SrL~&tnA. DJ. Moru:- lmpr<bl tarara é a d0 

itlastre ministro eomo geral menta se disse e ma parece convdncer advers•rios. 
mesmo que ossa ill11s1re ministro não noc1va, di~o. O Sn. D. MANOEL :-Com cfl'uíto, adversa rios dd 
depois de to r discutido essa qocstilo pela Imprensa, foi tal ordem não ó f•dl convencer; isso é llnm quan~o 
discuti·b na camara a que pertence, declarando que a nlio so f';trtdn a quost:io o vem se no parlamerrto disr.utir 
questão ora paro cllo tão momentosa que niio deix~ria .obre olrject'JS tãu import~rrles, cum um gran te Jirlador 

· da occup~r a trtbuoa sempre que deli~ se tratasse, Pois qno cstod' a riwteri11 a fundo, e tem forca JJ~~~~ntc para 
um lllinisll·o da corôa occupa som pro l tribuna com uma e1magar sons ~dvorsarios, o qr1e nil~ bO deu nem so 
tjuoatXo Eccund•rh? Nã? o posso acrodílar, o 6 !andado r ·podia dar na questão quo nos occop~; orndom cu mo 

. 
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SESSlO E!tl 1~ DE AGOSTO DE !Sü! lll 

0, AnJra'rla5, llt!es tle Vasconcellos, Furt•do, Cu~ha e '~a alih podia trazer á tril>ana; poh cu convmo com o 
11otros nlo se csmag~o com r.cilitlado. n?bre senador aubre qualquer assumpto publi~o, ambos 

A mtnha t.mf• d ,imi•Iissima ; R eu s6 des~jo fuer emitlimo11 noasa opinido na presença de al1umas pessoas 
conhecl..ta ruinbo opini[o ; não qullro c•.·mhat~r nojo as e cu não posso trazer á lrihna ossa. conversa? 
opln!Ods do nubre minhtro •'O impcrlo, que re>puito O Sn SILVEIRA DA Mol'TA: -Pó de sim senhor. 

. • d 'J d h ' ' murto, ~c.rque IH>O r:so IIOVI a cs, nem tlm em cu O SB. D. MAII'OEL :- Ma•, digo cu, os n~bres mi-
~s posso Oizer. 1 • r•istros est.!o muito ma~ razoavelB, vão chegando a um 

O SR IÍIIII~Tno DO JUrEmo: -Nem Súbro esta ma· accord•>, e tenho esperança de que allml fi;aremos Iodes 
Bria se póJo dizer. accordes, Sdnhure~, 11Ao se disse até que o poder modd-

0 Sn. D. MANOEL:- E' vur.lade, mas como S. Ex. rar.lor devi., 1er um aabincte especial, o mesmo um secre
hoje foz. perdOe-se-m• a oxpr•s ão, seu flnca·pé na lario de estado 1 
obra do IJ,nj<UJilll Con~t'llll . ., 0 SR, MINISTRO DO UIPERIO:- Qacm disse isso? 

O Sn. llfNJSTnO oo tnEnto : - Subro a divhão O Sn. D. AIANOEL: - v. Ex. não se recorda? 
dos po~om. 

O Sn, D MA,OEL:- ••• e eu não t•nho aqui os 
meus apr,ntarnentos, visto como não previa que a dis
cass:lo versasse s~brd a r~spousabilida•l~ dos nunistros, 
nos ar.tos rlo poder mo1crador i trnha·me ~penas prd• 
parado p.ra dizer algaru cousa. sobre a lei do lhaç:to 
ao !urç•s de torra .... 

O Stl. !UNJsrno uo t~rEnto: - O mesmo me acon• 
loccu. 

O Sn. D. MoNOEL:- Creio bem i limitar-me·hei 
a dizer poneo, que a questão n~o ó nova, e, aws de lhe 
du algum desenvolviroenlo, sfja·me perminida aprtl
veilar o Jornal do Cornmercio onde vôr.a as pa•sageoi 
noi1Veis da u~njamim Constanl .... 

0 Sn. IIINISTRO no IMPUtO: - Sobre a respansabi
Jidade d,s mioititros. 

O Sn. D. !t!ANOEL: - E' do que se lrMa. 
O Sn. IIINIITRO oo J.IIPJ!:RJO: - E' da divisão dos po• 

dores. 
O Sn D. liANOEL:- PerJOa·me, os senhores se che· 

gárlo ao re,o; os senhor~s u4o tinMo a opinião que 
hoje suuentáo; nao me obriguem a dizer o que sei. 

O Sn. StLV&lRA DA MoT'IA: -Isto é ma.is serio. 
O Sn. liiNISTno no utrenro: - Duvc dizer, 
O Sn. D. MANO!lL (ao Sr. Silveira da Motta):-Sorio, 

porque? E'1 porventura, a primdra vez qac discuto 
esta ma teria. 

0 Sn, SILVEIRA DA MOTTA :- (J qae eu acho mais 
serio ó V. Ex. dizer que agora ellcs teem opiniões que 
nlo tinbão. 

O Sn. D. MANOEL: -Sim i os nobres ministros mo· 
dill:ár!o soas opiniOos. Combine V Ex. o que está em 
doas artigos publicados no Jornal da Commercia com 
as opiniOes emillidas na camara dos Srs. deputados, .. 

0 Sn, MINISTRO DO l.IIPEIIIO: -Se Ulodiflcárão, mos• 
u'o com hso a sinceridade do soas convicçlles. 

O Sa. D. MANOEL: - Ea ia dizer isso mesmo, lroaxe 
isso para provar que a qnestão n~o vmava a respeito da 
divisão dos poderes, se não ácerca da responsabilidade 
dos ministros nos actos do poder modtlrador. 

Nos artiKOS publicados no Jontal do Commercio se 
di•se que nao bavia responsabili•lnde nenhuma para os 
ministros nas actos do poder moderador, mas na camara 
dos Srs. deputarlos houve modificac~o, a ponto de dizer o 
illustre deputado pelo Puraná que quasi se achava de 
accordo com o Sr.ministro dajustica, porque S, Ex. 
Já admillia a rosponsalidade politica. 

Isto estrl impresso, meus senhores; portanto, já so v o\ 
qno não~ stl nm~ conversa, uma discussloparticular que 

O SR. S!LVJ!:JM DA MorrA : -Não li a sabbatina. 
O SR. D.IIIANOEL :- Parece-me que o clisse a lm· 

prensa. 

O Sn. MrNr~rno DO IliP~nro : - Nunca ouvi. 
O Sn. )), MANOEL:- Os aeuhores querem obrigar-me 

a fatigar-me de mats, dan~o maior desenvolvimento ás 
minhas idtl&s. 

Sanhords. ea nJ!o troaxe apontamentos, mas feliz· 
meu te lembrei·me d~ qae as citocôes dA Benjamim Coos
lmt se encontrfo nu J•rn•l do Commerçio de lO do 
correnle, que traz urn beiJo discursll dd urn illustre de·· 
paladu por Ataranh4~. At•enda o nobre mi11i tro do im· 
verio. Logo no caphnlo l. 0 ~iz Constanl: (Lendo)• Sem 
duvida, como os homens ~~~o obedecem sempre ao seu 
interesHe bem entendido, e prni10 lomar a precaução 
gue o poder real não pOISQ obrar Ull logor do1 outro1 
podere•, é nisto que consiste a drl1~rença tiPtre a monar• 
chia sbsolula e a monarcbia Cúnstilucional. Como ó &em• 
pre ulil ~ahir das obstracçlles p•ra o~ factos, citaremos a 
constituição ingiPZI. NmluJml lei pódo ser feita aem o. 
concuroo do pa•l~me11ta; nenhum a elo piltle ser ea:eçu
tado .em a auignalura de um minislro; nenhama 
sonleoça, • t-.. • 

Em outro logar diz ainda Benjamim Constant: (Lendo) 
• Confurme este principio (a inviola.bilidade da corOi) 
nunca se deve vOr na acção do pader senão os minlatroa; 
elles abi esllv para responder por ella. • 

lb r1as obras dest~ cscriptor outros 1Jecho1 alda 
muilo frisantes, como r! o seMnint;: 

• O poder ml.listerial ú lito rei!.hnenta a unlea mola 
da eter.uç&o em uma constituiç~o livre, que o monar~ 
cha nada póda prupbr sem intermediB dos ministros ; 
nada póde ordenar rem a auignal .. •a rfo1 minillro1 gue 
offereça á nação a garantia da re1por~~abilitlade de11e1. 

• Traundo·sa da nomeaçlo dos ministros, o monar· 
oh a decide só, é seu direito incontestavel, Mas desde qae 
lrala•se d1 uma acção directa, 011 ainda sómente de 
nma propcsi!'lo, o po4er miniderial J obrigado a eol· 
IoDar· se adionl8, pMa gu11 járnail a dircu11íio ou a ro• 
silfencia comprometia o c/,e(e do Estado. • 

Tratando da. queijtão, se se pólte declarar que oa 
ministros ail:o indignos da conllança p11blica., dls o mes· 
mo publicista: 

• A essencia d~ realeza em um1 monarchia represen
tativa ti a d~pendencia nas nomea,nes qae ll1e compele. 
O rei nunca obra em seu proprio nome. (Jamais I e roi 
n'aeit en son propre nom.) Collocado na cupola dos po
deres, crêa uns, modera ontros, dirige assim a acclio po
lítica, moderando-a sem ler parte nella. E' dahl qae se 
der! va saa inviolabilidade. • 

Soaborcs, ou nlto conbeco um neto humano quo não 
srj~ snjeito á roBponsabílidade. E' verdade que os pu· 
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Llicistas diviJom a tespjns:;!Jilid•do cm log . .r, prolitic.l 
e moro!; mas, seja qual fúr o &elo, h.• do <'Slar >Ujdto 
:i. um• uc,ws os podes do wponsabtli·ladn, o vó i c u.,tur 
;ujoito a toJr.s, Aquolles qurl allv<•giio os verdadeiros 
principies, .que acrudiláo uo d<•grna da nosFn co~t.·litui 
~áll, pHmttt:L so .. we a cx •. rcs~íio, JS to é, que o mon:,rella 
é inviolavel c sagrado, p<.rqne nt<l leru a lmpecc,Ltli· 
da·lo poli tira., como à1z U<u. pu h ilista; uquoll· s que 
a<sino pen>iio, parece quo cousultrio mtlhor •s>os 
~··ande• princípios, .,,tabdcc•ndo a thoso de que. seja 
<JUnl fór o acto du poder rral, que <·rllro u6s é o p·•der 
'moJerador, esso aoto, s1.uhores1 dando-se a cxocuçãr•, 
s11j,ita o rnini&tro á um• re>por,.alniUado. Sa a;sim 
Jliio fo:.ho, out:1o acoult,LCii•L o quo di11sn o OL•Lre 
s:·nador por l'crnambucu, rdJrindo se a Dcnjamim (.;ous
tanl o outr~s esJri.,tores-a lii·Ciio, vendo um ao:to m:ío, 
um acto reprclicnsivol, dirigil su'as censuras, não ao 
ministro respo11savcl, uns uo porlrr irrospons.•vol. Que 
perigos so seguem do, to ~rino:ipiu? O ;cnaio os pruvoi 
eom a f.•ciiLia~o corn que toem s1do previstos por todo< 
"~ oscriptures, por !JJos o~ homons que se occupãu de•t• 
m~leria. · 

Niao quero, S•!r.hor~P, r~p·rir agc.ra o fJUO rli<s• npti
m •monte o noloro aCliadur p!!la provind• do l'uruam· 
hu~d, twm o que se tt!m oito na oulrl c::~.mar.&, ,,n·J11 a 
•ra•·sliio fui Jcv•Ja á sua vcr,Jadcrr• altura, onde de 
P·<rte á partos" dioSOJ o quo lu via sobre a rmtcrin; mas 
n.te V. !lx. qua poucos orador• s, .J,\m do Sr. mialSiro 
da ju,Liça, &o occu~ú1iio da quest~o, quero dizer. p:,ucc.s 
oradores SUhtctHiirào a rncsmu. opiniiia l'rufcoJsada poJ.., 
Sr. miui>tro d• justiça. mas muitos oradores couob~Jêrão 
&s pt·opo&i>úes u~ S. Ex., e, a rneu ver, convincouto· 
mente, 

O ultimo discu•so fui o do Sr. Dr. Furtado, ile qoo 
a•·abo tlo ler alguns trechos; esta senhor, mumiudo tu
do, nr<da ddxou a de;ejt~r, o o r.obrc ministro da justiça 
levo necessidade do recuar, nãc cumprindo assim a oua 
promessa do qu~ jàwais tlcíxaril a tribuna quando se 
lrotaSFo do; la ma teria, porque tanJb-m os dt•put:ulus que 
suslontão a doutl'iua opposta ti11ililo promctlido C{•W, cm· 
quar•to o regimento lhe• pormütisst•, não abanojonnriiío a 
atscussão, nju deixunão de awm panhar o nobre mbis· 
tro da justiça O corto é quu S. ~x. fez concessOes qLc 
o hourão muiw, nem ou trago isto suu:Io para .... 

0 Sn, IIINIBTRO PO llli'ERIO:- Fez declaraçOes IJUO 

MaR quD para a ro•ponsabilidJd.! ec quizns.IO fazer <lis• 
tinr(ào cnt c tos dons poderes, bto ó o quo on n••go quo o 
noh<o rniuisro ~oja oopoz do provar J1 fúo .!11 rncsuHI 
wnstiluiciio. H ~o 1'Ô 4U' ru f•llu em ger.ol 11 ""Jioi•o 
da ro~ip.:>nsabilidado, o niio ~~,qpocifico llg'l.·r.t nem a lt<~1d, 
11om a politica o nom a mor.l .... 

O Sn. Mt~1Hruo no HlrERJO d:l um aplfl•J, 
O Sn. D. JJ,IN>o!H.:-A OJtÍniiio, senhores, do alguns 

cxngtJr:L·1os c extnJmados .... A flpniãv 11~ r1uo ts :tt t1Js 
do poder modomdor não)uj"itl os ministro~ á nt'nhurna 
re:;puusnb•lidadc .. 

O Sn. liJNISrno no IMPERI~: -Nenhuma, não. 
O Sn 11. MANOEL:- O orgurnonto é aooitJ biml>los: 

so o podllf moderador tem o eJ.ero i· i o amvlo das nllribui • 
çil,s quo lhe dá ~ constituição; se nin~uem pó to sor 
juiz, como disso ha pouco •> nobre ministro, dos ar.tos do 
potlor m~derador, so ha obri~ação de obt•deccr riq<Jillo 
qu~ dle d.·crett, porque não tom juiz na ttJ< u, o os mi· 
nistros !áO obri~a•.to•, por não t~r e !lo juiz na l<lrro, a 
exoo:ut·•r o que olJ, d· terr•io:a, porque do contrario Ia I· 
tarião no quu lhe ó devido, arvorar·se·hião cm j•1iws 
dos actos d11 um pudor que e·t:i ac!m• de to,dns os outros. 
Diz ·SOmais. • Vejiio os absurJos de scrndhanto dou
trina. • 

O Sn. lW~tsrno no JllrERJO:- Quem disso is~o? 

O Sn. O. MA~•un.: -Ora, pelo amor ue Deus, Sr. 
mioi.-aro, dis.-.edi.o u:l cx&gcra·iús. 

O Sn. lU~tsrno no tlJPEIIJO ; -Não conl•cco cx,gc
ratlos. 

O Sn. O. MuwEL: -Fu não cCJmiuero a V. Ex. no 
num<ro dos exa~cr.odos, cu o !t•nho por Hbe.r~l moolc· 
J'lldo com cri te do, o niio mo fng:HIO i V. Ex. nUo cstl 110 
num e r<> dos exagerado!, 

O Su. II<Nrsrno no lllfEn1o: -Sw mais Iib~ral do 
quo muitos llbera.s, 

O Sn. O. MMII'Ef,:- Darh muitos ~poiad•J< se 
V. Ex. dhsesse: • Sou rn•is liberal do quo o sena ti"'' 
fJU'' está fallando; ' c accrescentaria : • concort.Io, • 

O Su. lltNJS'rnú uo llll'Enro: -Isso, não. 
O Sn. D. MANOEL :- E>l:í com medo do meu libe

ralismo I 
cstavão na sua opinião. 

O Sn. 11. MANO~L :-... pm louvar o procedimento 
do S. Ex., porque todos uôs tornos bherado, temos IDO· 
ditlc~do profun•Jnmento as nossas opiniões em objectos 
da maior importancia ; nem isso acontece Eó a nós, lfm 
acontecido aos homens mais 110taveis do mundo, tem 

O Sn. lli!'IJSTUO no HJPEIIJO ; - Eu nr.o ora capaz do 
oll'ond~·lo, não quero ter primazia sobro V. Ex. 

O Sn. D, MANOEL: -Pois tenha mais medo da ~xa· 
gorkção da :t.lgaus de seus collegas <.lo que do mcu.lib~: 
r~lismo. 

acontecido a esses publicistas çttados na outra camara O Sn. liJNISTno no 111rEmo:- Não quero ter prí· 
o aqui i c, se nós quizesscmos aotorisar as nossas•opi· mazia sobre V. El. 
niüo< com citações destes oscriptorcs, acha·las-hiaruos 
com f•cilidnde. 

A posição, Sr. presidente, torn grande in11aencia nas 
nossas opiniões: raro ó o ministro que no poder sus· 
tonta as opiniões que defendeu com afinco so.11udo nos 
bancos da opposiciiu, e, se cu quizesse apoiar-mo agora 
cm homons respeita veis, citma Gui~ol a respeito do 
dirdlo do revolução i mas eu não desejo er<trar nessa 
discussão, quero limitar-mo apenas á discussão sobre 
a resJtOnsabilidudo dos ministros pdos actos do poder 
ll!odorador. 

Quo .o rouor moderador é orn poder especial, não 
1ta.duV1da IICIIhuma; que o poder moderador tem attri· 
but\:ües mnteltlas na coustituiç~o, quem o h a de Ot'~ar? 

O Sn. D. MANOEL:- Tom de f~clo, m3s não o quer 
dizer ao sen:t.tlo. 

O Su. MINts•rno no IMPEnto:- E' bont.lado do v. Ex. 
O Sn. D. MANOEL: -Pois dAclnru com fr;;nquou; 

quero quo o no!Jio senador mini>tro do imperio tenha 
sobro mim primazia relativawonto ao liboulismo. 

0 Sn. IIINISTI10 DO IMPEfl!O:- Eu SOU liberal como 
so devo sor com a conbtituiçüo ... 

O Su. D. 1\IANOilL:- Sim, sonhor, 

O Sn. liiNISl'RO no lllrEnto:- .... portanto sou 
t<nto quanto ó porruittido. ' 

O Sn. D. 1\IANOET, : - Ent:io j:t so vc IJIIO estamos 
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concordcA, porque sou Jib,•ul com a constitoicão o a 
<"-'OStltui•;1o é cmiuentemaulo liberal; r•ii•J cot•heço 
con81itui~ão monar~bica maio Jib ral do qua :L noõoa. 

Os Sns. IJINIS'fRO DO ÍMrERIO t v.\lCOl'õC~LLO~: -

Apoiado. 

O Sn. D. A!ASOI!L : - Sowos pclu monos trc~ li
bera•• qaa cnneuruáo tiiD K•ncro, numero a caso Se 
eu •Inizo•sa citar uutr.,s, dui~ : ' São muitus outros, • 

O Sa, UIXtsTno M tMi•EntO : -Tudo~, todos. 
O Sn. D. AI.INOEL :-Jr.so, niio; a todos alLcnec o no• 

hre prdoidentd ~o cons•lbo sti quiz•r, qu• d~ b•>lsa lhe 
~~~ de satlir ; .u niío \ijnho diatJijÍI'íl para ficar por lia~or 
do todos os senador.s. 
· Jllas, senhores, quem ser;l o verdadeiro monar~hist• 

liberal, nlio ijtirá aqnelle f[Ue uit • A entidaac chamada 
poder rnodow!or deva estar collucada ~:m tal altura, que 
uma >Ó sttta niio lba JlOssa chegar '1 • 

O Sn, llrNISTR~ no llll•enw::- To los qucrorn i>so. 
O Su. D, ~!ANO!: L:- Lá vou. O quo e! la fizer il 

s~mpt·o ,ttndu em vi~ta o Loru uo pa1z, mas do accoJ•Jo 
com o~ s~u• c.onsellleiros resJwn;avris; o qoa ciiJI orati• 
car 11ii0 ha ile gnHt•-ln ~> rJe•;huma re•ponsabilidade; 
rnaB como no mnuda nouliun1 acto pó.Ja haver quo não 
s;.j• suj.,jto á ro.-pou••hilidado, üs saas s<ta miuhtro.; 
Ido dd rc>;Jond•r pu r todo> oss'e actos: é a dGutrin~ d6 
BcojlulliJJJ Co!Jstallt, é a doutrina que a razt!o demonstra. 
com a waíor cv iuenda. 

O Sn. !11~1s·rM no urrcnro:- E asses ro~pons>vds 
V. Ex. não os acb ua ~ua opini~o? 
. O s,.. D . .llAMEL: - Esso.; responsaveís ,ão os mi

nistros. 

O Sn. »nnsTRo no nrPBRto :-Que são julg•dos pol~ 
sen•du, e qu"w j 11lg• o so,radu? 

O SR. D. MAliOEr. : -A opiuiã~ puL!ica. 
· O Sn. lllNI>TIIO Dl lllrlllllO: - E•:t~o a opíniã~ pu

hJi.:a jul~a Olwinhtcos. 
O Sa. D. MANOEL:- Como? Não ú posiivel, porque 

para o senado ha ir•viol~uilidado IJotMada pela consti· 
tuiçãu. 

Mas, àj,sc O nobN n.ini,tro : • S~ O.i 111iniitr•16 
VOU11JD f'zur cb'"f'o~ÚIJd, SO OlllliOÍstrO~ podoiJJ f'CU• 
••t·su a curup1ir ~• tl•erotos du po•lrr uwdaradur, 
ontdo o~ rointsrros con,titut~m-s• juiz·• do po•1or wudt.· 
r.dor. • Ora, e·t~ argnrotnlo ~om t!Tdto é ·•o uma !ra• 
<Juoza extrema! Quem é o cbfllo do pMor uxa.,utivr• ~ E' 
•••n que~1ão 11onhuma o imperador, é o me.• mo cl,tfo d~ 
podtr wodcrador: e os mini,tros r;llu !tOlO direito da 
ropresentur ao cbefo do pod~r tXecativo ic:.Lr• qaacs
quer m~dJila~! Não tem direito de dlzor lho: • Sd• 
ufl(jr, so Vo•sa Mao~ost•de insi>te P"r o.tas wedl~as, 
par eot~ ilocreto, eu, Irei tomar Se· h r• mim um& 
grande responsabilidade, e pHa edtar urna accusaç~v 
perante u ~enado duu minha demi •• lio? • S6nhorcs, .S 
ist~ falta da rospf.ito p.ra com o cll•f• do poil•r elte· 
cutí vo 1 Porventur:~ o podor mo~erador tem ~ilf·rento 
eh dó? E' o podtr moderador que se devo respeitar, é 
ao cheCo, á peosoa a quem elle compete priv•tivameul•? 
l'uis que, ;er.borcs, )Juuo-;o DCjl'l rtf,ronda a Ulll 
decrulo do impera~or, a não se ~iz que isto ú uma 
iujaria, não s~ d1Z que á íoto tomar coutos au 
chcfo do po•ler executivo, &s~•vcr.r-sa elll tom dO~· 
rrn1íco qu~ os miniotros l•ão podom deixar dd cumprir 
as dclibcraclles du pc.dor modtradur, 6om o1f~n&a àuste, 
quando, como diose, cs deus podcr~s eotllo r<unidos 0111 
uwa só pessoa chambd& imptiraàor, quo é inviol~vul ~ 
•agrada , a n~o osl:i sujdta á respons.•hilidadd alguma~ 
.Note-se que ~ p•lavra -sagrada- é apJ>licavel Ulli~~
meute á p•s&oa do u»perador. 

~J,s, senhores, sa vós r.b len.les direito do l~zer " 
WCJJOI' olrserv,çãu aos actos do poder modôtadcr, lo vd,, 
aio da mais, toadds obrig•çi!a de oLedocdr aos i<Us de• 
Mt-1031 porguntu . como é •1110 sois re>ponsavris, •cgundo 
o ded•rou o noh:o miui.,tro do irnper·.o~ Tuma.is 11. res
ponsabilidadd pur obsequio, fineza ou favor que qu~
,ti, fa~ur ao.pod&r moder~·dol'? 

O Sa. :m~tsTno oo ll!PEnlO :- Não é favor. 
O Sa. D. MAIWU :-.Não h:~ ncsla caso meiCJ l~rrno : 

on sois obrig<dos a "xcr.otar os actos do po ldr DIOilllra• 
dor, ••gondo a constitui•;iio, e não 1ende~ respon»obili· 
dade, Jl•rqao 1.iio pu le.,t•s fa~er a wunor adverteucia ao 
cr.cfo ao puder !llodera·1or ... 

O Sa. MINISTRO Do urre•tll · -O mo1smo ~c diz que O Sn. !liXISTao no IliPEn1o:- Ning11om á c.brig:,da 
h:: pau os miuistroa da corú~ quu •u•tent<lo a intulJi· a ser tninistro. 
g•nci<L d" consthuíião. O Sn. D. ~lANCE~:- Aceito o apHio ... Ou se. Is obri· 

O Sa D. AlANOl>L :-Ahi vai o hünr•do senador cabir gadiJS a i;so ou não sois; se oois t>tlriga•lo•, pr,rquo a 
justJDICIIt" na CllOStlra muito fund.lo1a que fez o nnhre con5titui11í11 ~á ao puder mo1lorador faculdades "'PD• 
s&nllor pol~ pr.niuda dd Forn:.mbu~o: o uobre scllilolor ci>as o UIII~ucm Jl~lo ;er juiz !lo e~&rdcio dd•IJP, bU n4o 
vai nil'el;or o puder m"dcrador coin o senado e cow cs pro· .~i; obrig.•dus. i. to é, ont•nd,is que sonao respan•a~ci~ 
prios ministroN. n;io H'JÍ~ obrig••los a r•forund~•· I.S actos do 1roacr wu-

0 Sa lfiNtsrno no l.\ll'mnto: _ N;io, senhor. d"r"dor • po~ds diz•.r fraucumenta: • Seu bar, ;stu ~CIO 
. 0 S p " Q d' b d é Coutra 3 Joi uu prilJUdlca OS IUIOICISOH do p•l:&:. , 11. . ouA!íOilL : - uor 1zcr o no ra sona or 
que assim como 0 "'nado )Jolu~ ,.,0 ; actos não pódll se1·/ .o Sn. ~rNts•rno vo iliPERIO : -A bypothcse d gra• 
sujijito á neuhul!la I'C.'J>unsahilldado.... tmh. 

O Sn.lllXrsrno uo IMI'Enlo ·- Quondu j 11 1g~ os mi- O Sn. D. MANuEL:- PoriJUe ~ gr•tuita ? 
ll!Stros, O Sn. lll:>is'rno no tliPEnto:-PMqn• lliiO se póJod~r. 

O Sn. D. M<~NOEL; - .... senlio a UIOI'al, collfJfUlO s ú Sn. D. M.\NJ•I~L :-Er•ueo•essarlo sDpj•Õf que os 
constituição, isto tl, ainviolahi!IJade <JUildá a conslltui· monarr.h;os <:ri!.u o~ tos impcCCAvois. 
c~o pel•s opiniões q~e emitlirruus, poii[UO nSo su púJti 0 Sn, IIINI'TIIO no tllrRnlo: -li' 0 homnm mai~ 
J.Cg>r <JII6 us sona:tuléS tonhãu rospi)USiilJili.lado lo•gal, iufallivol, •c a'~Uijtu I;J.Ja •t·l' iuf.liivrl. 
co•uo to:om todo; o; b(liii>JDS po!o3 acto~ qul pr1111~,io 
c<Jutra as leis; tnae 0 nuLro u.iul~t 1·o !'IJUQr coJnpurar a O Sn. D. !tJ.,Nu!:i,: -· Po!l•lo~<-m~, r.ão ad111ittu e~s:~ 
iuviolullilid.,~o do rot.rr modoradur co 1n • i11 viúlubili- p"l .. vr~, nem ~lia ó tla rou;titui~~o. 
<lilda <lo ><'n:.do o !'"'isso ,,xi•w> os utllliotros dJ ro,!Jolll- O Sn. :Jrrmrno oo 1~1'!:1110: -1\' o ~:c nos ~ltj .. ito a 
s•lri!il,Jê: nj 1 o1.il~ r.d cabir r ·mo> Jd~ .:on~tilnlt~o. 
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O Sn. D. M.lr<Om. :-Conco.Jo, mas infallívcl, nüo. Mas, porventura Jler>narle-,qo ;ll~uem quo rcnsuro O! 
oieput1dos que tomlir~!o Jllll'le """'' discuS>iío, depois 
quo, srgrwdo ó nntnrio. um mi oi::ilro da c<,rch esr,rl;)veu 
aqnellns artig<•S no Jornal do Com>ncrdo? .Ao contr~· 
rio, digo <JUO dosde que estas, quo>tu•s npparoeem na 
imprcn•a, ó necessario traze-la8 iltribuoa, é mister qnc 
haja a rrspciro deli~• um pronunciamento, O que cen· 
suro é qoe ~pparccess~111 irJéas qu• me pnrcd,.:Jo tJo ex· 
trav;gantes, qno adrnir~• que nascessem de homans con
spícuos, instruidoq no nosso direito publico constitocio· 
nal, que já não conta pc•uros annos de exi~tencia, 

() Sn. 'llr<!Srno "" l~ll'lllitO: -E' o ti!<· nus sujdto a 
arru::, t' por üj:o;o 11111 dou rss:t nttrihuiç:1o. 

O Sn. IJ, Mmom, :- Po,no r.onrord11r nisto, mns 
não é i!tf~Jih!ul, e a hifo.tilfili., Re flU qnizn&se de:ienvol
ve-ln, nos oliJrc<enturia filCIOS illlciramente CODIJ'arÍOS á 
opiniào do n1bre mir.imo. · 

0 Sn. MINISTRO 110 il!l'lllliO.- E a historb dos minis· 
tros o dos parlarnr~Jtos 9 

O Sn. D. M•N•.llll.: -Mas isto é cor.trnprodor.ento, por· 
que assim c.c,rno ueollt<,cB com os parlomontos e com os 
mmi&tros mull1 cousa, assim aconteco com osmonarchae, 

Aahcus~ao está c~S'JI·1da,sonbores, h to 6 qne é verda,!o, 
Aprvvdtei u '"'cnsião para enunciar-me sobrd e lia, por. 
q1:o d~sde amito tempo estou acostumado anJo consor· 
var me siloocioso nas qocstúes import•ntes desta casa; 
asdm, ctevia tomar parte nesta que foi aventada, por
quem, sAnbores? Pelo nobre rn:1rqu•·z, com cuj~s idéa9 
estoil intairamente de accordo o qu~ não pódo s"r sos
peito, porque, quem for mooarchisla ha de ser corno o 
nobre rnarquez de Olinda, rnas wonar~hisla constitu • 
ch;n••l, monarchist•l como deve ser o que [•rest,Jjuramcnt'J 
á cunsrituição do Estado. 

• O Sn Mll'iJSTRO no I!HBRIO;- E com os povos, 
O Sn. D. AIANOm: -Tambdrn eom os povos, e a tuilo 

isso n constituição dá rnrno~io, como o nubre mtniotro se 
encarregou de provar, mas nlio Jl01e destruir as hypo. 
tlwses llguradas pelo tllutrndo obnactor pela provinc1a ao 
I'ernarnbuco. 

S•nllores, no rnomeulo em qne n nação, so!Tren lo um 
acto de J:randc wi,luid•d,, qu• '"diz ter P·•rtidu do po
der modcrn.!or H ~.o ln qual os rnillislros não podem •or 
resp!ins:.vci.", a nu~~iio iuve~tig~ ;~s cuusus dt1 um tnl pro
•~Hiimonto, e rr.uit;;s vez~~ qn•d ó o fi1Snlrado, Slmhortls? 
Os factos providenr.iaes du Jlllilo tl8 1830 o fevereiro de 
18·:.8, &COIItl!CidoS Crll f~ran~ .... 

O ~n MINISTRO n? ll!PllRIO: -Aos sros s<utimen~oa 
todos f.zem justiça. 

o Sn. D. A!ANOEL :- s,•rn duvido, Portanto, de,rlo 
qoe os!a questão f,.j aventad~ no senado pelo nobro n:nr
f!uez; o que um miuist10 da Cllrô • se lovan I ou p•ra cun
toslar a S. Ex, eu m•l li obrigado a pedir a palavra, 
paro que a minha opiuiào f.-sse conllollida a re~peito de 
Ulll t•bjt•ctO ltiJ ÍIDjJIIrtillltC. 

O~~~. MINISTRO 1w t.\lrr.rur•: ·- Q<tol bastanta arropen• 
dimento causjr::lu 110., ~t1u.1 rtULurus. 

O S11, D . .M•NOEf,:- ,'f:lo V1.u "''' 18mpns anteriores. 
E', porlan r. o, pMa r..:.~o~;tn niar a cor•h •'e ta os irupllt•H,:õe~ 
queaconstttuiçii.o dr: r.erruí n.>~ qr.o.e n;1o 1-::tlv-~ ;wsmtnistrm; rta 
responsaLilidatl~-1 u;c~r l~m •lo trii~Hrn.•lor, vor:al uu por es
cripto S~IUllUVi•llJ, IJa IIJUÍtn~ llt:tfiS 11U porter motf~rad.,r~ 
e do podr.r llx~r.uuvo t<~tubHm, qu•• não fJOdem ser fiUjtoi
tos á respoosohil.idud~. r ... mo •lemonstrou clar;,rneut•J o 
nobre senador por Pemm,b uco. 

Mar., se o qoo eu disso não é exacto, para quo, Sr.• , 
-.ssos artigos e'r.riplo" po1 ponoa h"bil, é verfla:le, ~u" 
bc•jfl or.cnpa nru kgar l/OH cuns~Jht1R dJ. cnró,, como ~u .. 
ralrncnle $0 11i2, o ai,da n:iu vi rofuta:ln, que o nollr• rni
ni>trJ d" juslJQII foi autrn· d•sses a1·~i~o• publicaJlO.< no 
Jor11al do C:omrncrcio o1n respostl ao folheto do Sr. Z•
c~rias rto Gús e Vasconi!ellos. 

O Sn. ldiNtsrno no urento :-·E fazem-lhe honra, 
O Sn O. M.INOEL:- Nao di••e o coutmrio. Mas si 

o que eu dbw niio ó ex11cto, pua IJUO o nobre rnini•tro 
respondeu a o'su fo.hHo, no q11al nao vejo em ~oral senil o 
a.~ idt!\lS :u! Joais ,.ãs. 3.!1 m;d; OOTJformes com a let1·a. e 
~s,Jirito :la conHitai~•io, A ntntb rnai•, com a iodolo do 
,~y~·tprn;, cinu uts n',~6'l L' ~o.' s CJUd !!Ustt'nlãtl, coD10 eu 
su>W•i~>, q•to não h• n"!G do por.er modt!rador que cilo 
!)OS>n snj·JtH os minisms a nn111 responsabilidude, siio 
"" qod "onmhão os verd .. il,iroi interesses do paiz, 'III" 
n11o P'"l"rn sér úifferontes dos veructlelros interesses do 
l'w•er JDoiJ,rador. 

N1í0 FO col<r:lu o~ Sr~. mini,trns com o mnnto impe
rbl; 11iiil f.,~ão distinr,õe.'l relotivuwunte á re•poosnl1i· 
ltit•dt~, qne n:1t> potlmo r.rater Roofio rmdus irH'.:\Iculnvci:; 
A pt~:':-ll)a du monarcha mio pl~t.lc serinv10Jnvtl o .sn~mda, 
~''·'"" quo wio h 1 que~u r~•pur1J1• V"los :~~:Los que praiÍI:a, 
qon~· ~·mno l'lu-fe tJO ptl'il!r t·:'Hiculivo quer como cJ!t:f,~ tlu 
pn.1t•r rJ.odcr:tJur, pt•TI{f16 o! li! u:io cstú sDj•Jito á. ro•von
.~:olloli 1:u.1u :tl~un1a. I~r.o ó ({fl th1 ovit!l)ncta, quo nclmun, 
~t 1 niJurt·~, qttc :dw!n haja qul'm n11Lt1 duvidus u res1wito 
•.:ú~ ·.~is ~(H: ·.~,J·: ~ :~r.o \t: r mi::! tJ! !t1i" ·t:-. n Q~ ~J lt'l fnn~.:un e:: t:d. 

Enteilflo, P••i~, cuno entoorleu o nobre marqtl•·z do 
Olinda o cowo entendodo os i!lu,tres dep .. t:••'OS que 
~u.;citarã•l o d(,bdle na outra carnnr:1, qu'\ em qu;mt,, á 
r~spons;hili•J.lfin, ufit• ha nenhuJJJ:t llllft~r,.nva ~"'ntre o 
acto •10 PI' der eXOI)UiiVO ., o f!Ctu llO pi;der mor1t•radur ; 
quo os nlinistros nãu s:io ~uiZHH do pCJdtjr wodcr~dor, 
quando respeitontnli:Utr. Jh~ •1il'ig~ul lll:l !'tu-:.s • h·mrvacõcs 
d lhe mostr:iu que, a sur a mediiJiL r.C·rend<da • e~ecn
tad '· gravo dctdmeutu rosulta rá pH• o pn1z, " portanto, 
ptdom á CuJÔ• quro, no c,Js., de in.r..:htir na DJOdida .. Sti 
d•g11o do "''s ronccder d~missiTo. Dig" que isso nãu é 
snr Juiz, é usar uo um t!irdto quo d.i a r.on,titoição, 
porque, senhores. os ministros são conoelh~iros da 
ror/la, E porv.r,tuu s~bre o exE>rcicio das attribuicüc"S 
do poder mod.radur nãu era ouvido o anti~o cou>olho 
do ••todo, ainda h.je 11~0 é ouvido quando apraz ao 
tn< narcha? Pois u i:npilr•dnr pode se julgar rebaixado 
IJUando seus conselhtllr11s lh• dizem r.speitu•nmenta 
su:1 opinião sobro qualq110r oLjccto? O imp•rlldor pode 
nr.rednar que os u;ioi-tros •~ qu~HiiO arvor•r em juizes, 
em superiores dos seus actcs '.luaudo o monurcha tom 
o•1ireilo àe demilli·IO<? 

O mcnarcha, s.n~orc,, não~ um nutomatn; oR minis
tros discutem cnm ello. mmt1ão que a medid:1 ~boa, e o 
monarr.ha toma n delill.raçiio~, P' rquo, ;.final, quou• do
ilh•:ra? Il~ o monarehn; a o~emcãu ó feita P"'"" minis
lrJJF, mas qoem de;ib,.ra fm arnbos ''·' caso' ? Sit' os 
n,i,.istros? Nóo, os miuhlros oxe.Jut:!u n deliborfcilo do 
imperador. Quando, por exemplo, o ministro da justiça 
diz : • Senhor, proponho rara d· sollibarg.dor a fulano 
do 1~1.' quom delibera se o juiz uo dirtit•• t•l deve ser 
nomeado Josea,Jwr~adcr ? Os mi ui> tros niio trem seu fio 
o direito de pro,,or, a delibert<(ão é tomada pelo impe
rador i os minisl•os ocncordJLo EHdre si nns suas con
fmm.ms, por I•XOillp!O, fiO tfUO la! juiz do rhreitO dolC 
St)r norno .• rlo dt•st~uJhargadur, o didbind,, .. ~o :i flro~t~nça 
'JO dti!~C 'Ju Jll't!cr t>.X('tUiiYo, dnl•!l.l: ~ Sl1t!llor, nós con• 
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codarno~ ni,lo; • por couirguinte, quem dolilwa tí o IJrnlicon ha pouco, demitiín.lo o prosidenln tla provinda 
l~hdfti llO pndcl' rXtJCUtiVO, ti (jlll!m t'AI•t~Ut<t. 1] u lllinil'ltro do AJatu .. Qrosso. Q llttcntadn CCIIOUWllidO pc~r O!i.:ltl prcssÍ• 
rJ.1 juRtiç1. O frtt!SrtiiJ ,o dá a ff'ilpCJtn d._, f'oder ,.o.JcrrJ.· ·ll~ntti me fJarera ... do 11d urdem qu~ r1ão p6de pa~v;;,r de~ .. 
dt'r: us wlmstro:~~ lrJV:l1.1 uo impn.L 1fJI' uma pt•tiç:io di" u~ercwbi·1o; é pr~ciso que o e~oti~malist~ruos nc~ta mtnlar;,, 
grar.;:l; CXjJOt>rH r;S rH71jt>S mn qu! dia ~I') run•!n, o t!ULÍJO o ,,OUIO já. so fnz na oo!ra. o Sr. ministro dt justiça, 
1wpera.tor tlt'li!tum cuwumt1111 lo n p•llla ou ~ord '""lo. ·•Chondo r.nmino'o o >CIO tfurão as Jtlllavras de S. F.x) 

Om. o porJ<or IIIJ<leradur nãrt poderá levar a rnal qoe •toclarou qu~ o presidcnto estava dumittido. Com eJT.,;w, 
sP.us con>elhdros rwto; J<.e ih~ile: • Senhor, wja V"s'" senhor""• admira qoo na ópoca •m quo vivemos, um 
~hg•>t'•do I •np•,rial 'l"" rste ct boi no;o t"m t.mto• ainw•, premie" lo d• r•rovirt<!la ouso mandar ptcnd•r um pa<lro 
ó um homeru ~ertgu•O d .;or.iflfhdo, nó; vadimus re•pei- . e d··porto-lo conduzido p<·r uma o>coltr., Pó porqno es~ 
tos•mcnt•J a Vus;n b!:l~'"t" I• [.rtporial qu•J se digne de creveu •lguns artigos em oppusiçáo ao presul,nle, 
não u.•ar nrste ea·o <la •na pr<'rilg•tiv:\. • Porventura O Sn. Pnr.swENTE: -Mas isto não tum relação com 
}ta aqui algum• wusa quo olfM'~" ts •tlribuiçü•JS do p~- a maleria de quo 811 rrara. 
de.r moderador? Por firn, qn-m é •JilB <ltlib,•fll? Aca;o 
consist•t n olfcn;o orn uioa r~·'P"ít '"' olts .. rvaç~<•? Qtl<ll- O Sn. D, AIANOEL:- E' apenas om!incid.mtc; relação 
quer c ~ola ~á•J pó•.l" diri~ir-;c ao impernder 0 diz,.fhe: t~m, porque eu n•a mostrar que tl pengoso non.ear I"'" 
• Sonlwr, e1t,1 dc•lret" é coutrati·• aos meus dirrito;, •s~<lS Jogares importantes mtlJt•;res que 11ão ta'm coohe· 
p111;a a y08,a ~l:lgAit~•<ltl que"' di~no do man•!.rreron- ctmento da adrniuistracão, nam da r.ossas lds; ma; flilo 
si•ierar ostA ~cto., E P""'"t;tura n.iu SH ex<m:o 0 ,J 1reito vou por diant~, limito-me a dizer <Jue" guvewo não 
ne prthão diri,:intlo-s~ á pr•smtp do mo 11artd1a" •·xpon- deve contentar· se com domiuir ••sd prcsidet•le, 
do-lltn a iojnsl.ica <JU" "" ;olfr•·u em r.onsquond11 drt urn O Sn. rnGSIOEN'fll uo co~s~tuo: - Muitos militJ· 
llflf:rcto r•~ftHI!n·1a.Jo pdos s.-u.: mi:~t.~rr.is TI'Su••n:•;aveis ~ res teetu desemptu.hado muito bdnl ossc c a• prego. 
Oudo .atá nqni tribu.ral superl~r "'' i·•'l'ewl r, com., 0 Sn. D. MANOEL: -Alguns, 
UiMu'• o n• bro mini~·d.ro 1la jul'ttiça, o r.omr~ [JHUI'C'J dizt!r 
o nobrtt d)inistro do ifnpcrio? Or;,. ~~~nhorc~, l'f.J e;síls O Sn. vr.~cnNm~·JoE ALnuouenQtJE':- E' Vtlrdafltl, 
i<lolas u[o >àu ;li~. w essas i 1éas 0 ,;,, ~ão opoiildas em mas não deve f,•Jtnr haJa ra cab.~ça dos qoe ahusa~om. 
urn:> ro~ta raz:Io, ;o es.as i.r.;,,. urro oncumriio •r:oio na :-'.0 Sn. D. M•NOEL: -Tanto m'i·<, s•nhores, quo 
collstitui~:1o, s~ ~:'.-lal'l i·1é3li n:1•.• s;io doi( pubJici,tas. nntão n:Io ha. no p·ju muitos militaro .. (:om :•s r.rmdicúJ.~t ne
-.onf<s,o <jtlO não cvrnpl'dhBn•l•) <Jines s •. ji:o as vcrd"dei- c<ssarlas fara s;r,m bons presi<lent•'S do provtoch. 
r •. ; intJ.,s. O Sn. PnESW~NrE no cuNSF.LI!O : - Tern hlviuo 

c(l,Jjhin.Jmns IUd·•, sonbr,r,,s • pnrquo cenfess•mos I a guns rnuit•) bons. 
q:Jt! a deli tJ.~r.• ~~:lo ó d·t curüJ. tfUCr tllliWt pcd"'r ruodt~rl\dor, 
IJUur como ch•:f.tdo puder '""wtivo, o rm:uuher.euttJS O Sn. r·nGstogNl'E: -'Jsto f: mais da rcpartic!io do 
qno a execu('ã'' pmr.n.,e aos rn inistrus, quer qu~nro nns imperio do que da reparlicão da gu&rr 1. 

acrns do porlet' tnLumd·.•r. quer quar,Jo aos acle< dv O Sn, D. MANOEL:- Senhores, o nobre ministro da 
podur exe,lut.ivo; rwrtaolfl, lambem rectlnhecomos que a gaerra corthcc"ndo colllo conheert pcrfoilamcnle o P··Lado 
JOiJ<On;ahilid;nle é do~ minLirus, '' ;ó de!lns, Ji o o ~i;se, do patz, afaston-sd, da pratica do S€US nnlc•lttssoros, n5o 
o "u rapita, qu~ lu aeto" do ro·Jer rnod,ra•lor, as;im propoz a fixacãode'uma furça que nitn se pudosae reali
r.omo do poder Pxecurivo, que un:u te em rcspons;bilidade z;tr; felizmente estou ~e accôrcto cum a opinião do nobre 
~~~uma. O poder execu li vu mio toem o dimllo do oscolher miniSiro, como j:l tire occ~sião ue dcclar3r, quando om 
os th·semlNgadl·rcs entro o:• 15 juizes de irlirt:ito mais outra prnpostfl S. Ex. po.1in igual forca de H.OOO pra
antigo•? Sem dnvi.la qu1 a Jti ilr• d;\ O• lO dirdto, e o cas. Se bem me recordo, S. Ex. em sou relato rio serviu· 
mos mo direi a re~pailu rios progtdeuiOit de provincia, se do• ar~uatentos com que eu tinh~ mostrado que o paiz 
attribuícaes qud as Jeiô dcrão exclusivamente •o po:lcr nlio pó.Je ter uma forca superior a 14,000 pt•aç.ls, já por 
executivo. defeitos do recrutamento, j:\ pr.r falia de renrln, já fi •. 

(]rr.io que o nl•hre mi11i.•tro J,, imjleri~, no fur<~o do nalmente porque o e.tado do paiz não permítte quo 
seu coração está de a~:cordo C•lulttO.<~a. e t:.,.to o;t:\, 'lue t'lnros braços uteis setão occopa·ros no oxorcitn. O certo 
hoj,J d11cl•rou (e já o riuba foito o u~bl'd ministro da é que nesse anno votou-se o numero do ]!!,000 praças, 
ju.tiia) quo tomava a r••sponsnLilidado dt<R actr•s dl• mas d<lpois os'succes~ora~ d• S. Ex. tornnrfio a elevar o 
po~dr moderador; mr.s parccc11 a nlgaem, o t.,miwm mo na~aro a JS 000. O nobre minislro, porérn, hr·jo na soa 
pàreceu a mim quo i>;o não era cumo um dever, era um ~rClpo~t~ pedia apenas a força ne 14.000 praç:~9, a com 
obsequio que se faz i;• ao porh r mudera~or; o a este •es- raziin, porque om sou relato rio diz bem: • Se ~pezar dos 
peit 1 a di••:u.;são foi botla, porque se provou pcrfeit.l· maiores eof"rco•, que o governo lrm ft<iro, apenas tomos 
JDente <JUO Dtbtas materias não hu obsequio; ta ha dovor uma forca de 14,9UO pracas, faltundo S,IUO p>ra o esla
ou n~o. do completo, que e•peranca poaso eu ter de obter frtrça 

Senhoras, nii 1 oc~uparoi a nttencii·• do SP.nado eom m•íor, ainda que conco1d• em quo a decretada niio ó soffi· 
outr. s q.t•sttic• que su susdlár,io tta cnmnr<~ <iM depu· cicnto pnra um puiz ti\o va<to como o Drasil? • 
tad•lB. Aiuda lwjo vai uu1 mittbtro ~. c~~rõ,, tr•tar ,,Ja E o nobre ministro dá ainda uma rnzilo,qna so rem alie· 
quostão ~e S~<IJerania nnciounl, w•g,r que a IHI~àoseja ~ado muitas vozes 110 parlamento, o tl a nec•s~i•ladn em 
sobornnn, mas niio mo occcpH•li destas ifUPRtuos, c que o gnvornu so vô de não dar as baixas aos s,rd,Vl<•s 
muito monos d; l<Utra l'úlativa ao nill•ito de 11/Volucfio; qunn•lo toem conclni•lo sau tempo do sorvi,·o. 
deixo i;;to, perqu•t me p•rtlt'e que 6 cunveniet<te que taes E' esta na verdade, senhoras, uma dus r.nusns que 
rJUC.•IIin~ nfi•t app:•ré>il" no pnrlnmcnt·.J, sllltrctu,ro q<w muito concorre no .meu n•odo de pnnsar pnra nllo su 
!O niio conti uno a <lizer certos \'crdndes que po·fcm troz,,r poder complotar a forca decrotada o pri ucipulntiHtto p>m 
co•Jscquoncia~ deplora veis. 1.tastnr do exercito n populaçrlo brn~JieJra. " CJJtltl'll~o-

D,lsla do polidc;-,; vou di:~nr ul~-rnmn. r.nu~a sobro o so p11rn servir~Joisnnno . .; o no Jim pudtml:l. ~un 1Hix3. c r,ão 
n~·jr'ctod.1 discus~no. Mll~. :111tt 1 .i .1P··~;Jmiutra p·nposta, a quer,~m·'llar; ,·,no nl}t~OS!'Ii•lad~ tonh()nn,tiiz o iwlivi;Juo. 
direi t}U·~ n:hd muilo acPrta :u o iu:tu tjU1: o Sr. lllllll~t··u do me CJITurcct~r pua volnntari·_, StJ nã·l t~nho c~.:.rlrZi. do 
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qur. 110 am de ,•ois nnnos !rdJt< ol.tcr nrinhnbnix~ o poder 1 Stmlwm, f z-so o nnno pnssndo ~t;nn gr>n>lc r- fJrm~ 
l"gro.•snr ao.< meu.• !aros?, E' no m~u m;.do rlo pensar nn secrW>rtiL dn guerra, na esroln mi!Jl,r,_ r•lr.: .~scnrt~~ 
falta 116 fé, f<lil.a 1to .:nrupl'imnnt11 ilo contr.,to entm o de co~s·lho estão ~m mod.1 I Tudos os eh> f s dl.< dr 
poYorno " 0 volnntnrio. Allegãu·R• p1ra ;sto :os: no rrctur!"' l>·om carta rio con•cl?o; c lambem na so· 
· •• s· do ·ror''", m·s ··niJorn< 0,, . ., nccessi- Mctana das ohras poblwas os dirrr.tores, qo~ oontar•m 

r.t!~Hiu:t.•1P. ~e C"• , .~., ...,~ • , • • , . . • _ j 
rlarlcs nã• porlc>n chegar •o ponto 1te ohri~..r nm rndr- roars do tr;-< nrrnos do norvrç·•, '""'" conrt,cnra• os com 
''irlu", qoc cumpriu ""u contrato, a continuar a s•rvir o mesmo '."ulo; d_o mo>l.n qno urrJ r<• paz. nlho, ~arento 

nt. •e 1 to s(Í A •ct 1111·,,1·v·l 110 ca•o rio sal- ou prou•gr>ln rln nh;;urchi>, Antra pard aqnol!a s•lf:r!'lar!a r.t•ntril ~u.t vj· .L,, • s ~ 1 u " ... •• ·•· . .1. 1 • 
v.1ção pubhc.,; mn• om rircnrnst>ncias ordinari.,s. cm wmo dHoct• r, a no IIm do tros annos e>t• censor !CITO. 

um ~>t··~o rrorntnl, MltoO CIIOVt'ndrlo dll qo• o governo n Sn. VI'CnNr>E nr, Ar.coormnou~:- o nobresonador 
, não tem o direho do r.zer snmclhanto violencia, nmn voz l>ão ganha alvrcnrls, não ú o plirncir~. 

<JIIa "" volnnt.rioP,qne .,·aWo .. •cn rem pode smvic.1, nilo O Sn. D. MAl\'OF.L:- O nparte do nobre Mnador ol1ri· 
qucrnm re,pber n novo prllmlo quu ""lho< d:l pam con- g~t-m•> a dizer mais alguma ruma a r~ to rt~p,ito. l'oiA, 
linoarem nas fileir•R do excrcrlo. NRsta r•~"" .1o.uvo 0 acnhoro.•, ~8 ,es tre~ annos do ~orviço são titulo hastnnto 
.I'Jr•wo111nerrto qllo teve 11 nnter.•sslir ~o nobro nnnrstro; l'arn so d.,r cart3 de conselho, que anti~amento !Ó ""dava 
exp~rlindo u•n. aviso ]Jnra.'a dar harxa" todos"~ qun.~ ao< dr.sPm~nrg~dorcs do p>ço e n pen~oas qae tintrão 
pe~rsFcm depors ~e roncluuem seu tempo de scrvrço. E prr.stMo bons 0 Jon~"' sMviços? Hn •lesernoargadores 
Ttrdado que do p~o1s.... com mais de 30 anMs de Mrviço quo J1ão te cm titulo do 

O Sn. rnE'IDENTE no cnJISF.LUO: - Tevo do revogar o conse ho. · 
avi1o. 

O Sn. O. M.rwrii.:- E' ver i~ de, nesta parte 111i~ 
louvo o nobre ex-minbtro ,la guorr;•. 

O Sn. rnc.•rnrwrc:- Pe~o no nolrr~ ,noqdnr IJ~A ~o 
lembre que r·sranro! na ln di!cus;ão r1a lri de fixatiio do 
furçns de term. 

O Srr. rnrmnr.:<Til no co:<,llt.no:- Havia do deixar O Sn. O MANOEL:- Aproveito o rompo para dÍ2cr 
alguma r.ousa ma i;, visto como I•ão lemos esperança do 
orç~m;nto Cite anno, ·----

0 Sn. PnEstnE~TE:- Mas Folm oquillo qne t·•m ro• 
la cão immr.di,ta com a mareria de qu" se tratl, 

o p ,jz sem força? 
O Sr.. Yt•cosnE 1>! Ar.nuouEnQrn::- l•so prova que 

ó má n lei d~ rorrutamcrrto que ~xiste 
0 SR. rn!!SIDE~TF. DO CuN'ELUO: -Apoiado. 
O Sn O. MANOEL: - Fo'izmPnto tenho qu~m mo 

Ajudo n••t~ di>cussilo, que ~ o no h r~ mini>tro d" gur.rra, 
n •lo• I, jn,tic~ I h• sfja feita, em todos og rel.toriog !cm 
mustr.do a normidatle de urol loi da recrutamento como 
11m meio cffi•:nz d• rtar soldados ao exercito. Em nen nl· 
Yimo r~.ht•lri•l, S. E:t.. eon~i~nou as mcunrts idén~ I}Uf' 
emí!liu Nn ontros ~ue oprt!&cntuu ~o corpo legisl>tivo, o 
•n qll<'l'tl acrcdit.r qnc no anuo srgninto S. Ex cm~ra. 
gará a infiu,,ncin, que tem na cam?ra. para que so di~cma 
11111 pr< jocto de lei úo rr.crutnm•nto. Ora, nesta parte pa
rccc•m" quo o nobre miniFtro n;h c• tá cm harmonia com 
n s~n col 1cg\ da ngricultura, porque esre nunca Ae dm 
prcs!n, n••rn f-1. e~ forço~ parn que r.ntrnsse ern ~is,•ns.•no 
nlgnn< dos proj~r.ro•, que á•:crcn de~ la ma teria existem na 
r.om.ra dos d~putados, mo ]lRTor.•• que ~ã • s•i~ nrt sPti. 
~Pu• amigos dizi:io: • E' urn• lei drffi-mlt~sis,irm, mo· 
lbor oí con~ervar os cou;a• no ,la lu quo. • 

O 8n \'rsr.o:.nr. 1111 At.ncocr.nocR:- O mesmo se diz 
A re~peito d3' hyputhecas. 

O Sn. O. MANCF.L: - A nf..r01a da ~or.rotaria da 
~uerra pó•]A FOr d!SCII!ida, qnando SO trath do art, 1' da 
prOjlOFta de llXn(;iO de forças de terra. 

O Sn. PnEsror.l\'rE: -Não cst;mos di1cntindo o or· 
çamcrrto da gnerra. 

O Sn. vrscoNn!l nE Ar.nuour.nour.: - O recrutamento 
e a ~ur.rdn nacional >ào as '!IIO!Iões. 

O Sn. J•nrmnENTE' -Mus Ps!.amos M Jn rliscussão, 
o por ora a •Jues!;io vcrs• sobre a utilidade da lei. 

O Sn. D. ~~A~OF.J. :-Pois P.U hBvin de rli•cutir n~rnra 
a utilidade de unra lei, cuja neces,idade 6 reconhecida 
por todos? 

O Sn. nscoNoE o E A LDcour.nouE : -Não assim. 

O Sn. D. liANOEL: - Perdõe-me; as emnndas 'ii 1 
para a 2' disr.ns!ão; r> ii o posso tratu agora da utilidade 
de uma loi, que é indl.•pcus•<vel qoe !Pj • dorretada, Se a . 
~ropo,ta não é boa cou>o r.stá, na 2' dis'm~&1o é que ha· 
vemos de omPn~a-ln. Sewpro se cnten1ru que na lndis
cns~ão de•t~ lei podia-se tratar d~ tndo qnr111to pP.rtcnrc 
;\ reparti c~~ da gnerra e mui lo mais se deve entPndr•r 
~ssim este anno, porque, r.omo disse, não Ira cspAran('a 
lle !ermos o·çnrnenro da goRrra; já se npres•ntou a re,o· 
loção com a caud~ do surorisnçüos (n4o é tão grande 
como se suppunha), e Jlortanto ó o qne lu do p;s~ar 
este anuo; os or~amentos JlcarM para maio. 

O SR D MANütL:- SrmhorPR, o qun ti lei JiiUcol
tnon? lle"n rnrureira nlio '" Je~islarin rllmr.a. S" ler dif
li'u't••Ra i nqucll., qnc cnFt~m ~ispnsi\'ús imporuntos, 
Pnr5o qual 6 a lt•i qn~ nã11 tem P.osas di•J•o~icil's, a n~o 
RHrA•I•i• de natu,nh.•açõ•s, prmõcs, rt: ? I>tu 6 nr
~:omr.nto qnc FB sprcswlo no p.,rla<fPnto e por lr•JmCDs 
:pra:ieo•? PoiA, p·•rqne nma lei á difll,mltns•, não dov11 
~er di~>·otid, e vota~a? Ent;io, s•nhorc•, ns i>marrclos 
do nnbro ministro dn gnerrn, Jlm.•f.lonl.c do consellro, 
não lnPm fun ·rnmento •l~nm. Mas t>lm, o no seu primd1o 
rtlatorio n nobre mini<lr,,, r.om a franqueza qu~ o cara· 
•'IHi•a. rxp•nd~n. n rc~peito do um" lei do r·ecrut<mcnro, 
lr;da~ a~ .•n~• Hé.as, ~~~um"s das q::oAR eu arlopto; nrn~ 
S. Ex. fui fnnr.o, • Todn• os nnn'R trrJ!IO f,,IJ•do n3 ne
l'es~•da11P. rff'! nma foi de rAr.rutamtmto .. 

N;io h~i ,,,, nrg•r mrn vnro :o o prdido do H ,000 pr3· 
t.::ltt, rnn!'l !wi •1o \·ot:lr curJlr;L o t~rli~n IJUO ,:oncr1le flQ g' 
"··-r~lrt JlPH!th;o;TJu p rll rf,,~lac:tr 5 000 pr·~·,,r.; da co:t1'·111 
1\a-~ILlOrd j flHC\ a r:~l'.fiJfl!llldU:-i(lt/if!I~UIITO ilrt. ~~~ 

Ainda hem que o nr·hro mini>tro da guerra continúa 
a fazer do cons•lho sopr~mo militar o r.onceito qoe me
rece, e nisro S. Ex. r•iio está d~ nccordo com o no!Jro 
ministro da n~ricu>tura, qne, qnnndo foi ministro da 
gnrrr•, não disse uma ~6 pal~vra em •bano dt•sso lri· 
hunal; S F.K. tem suas quehn~ do con~e1'1o sopremo 
o por isso não costuma ser prudi~o cm •l<>gios; mns o 
nnlJre ministro da guerra tom feito rm sr·us reJ,rorios a 
dcvi•la iU'Itça pnrqoo cmiJor.t, SMhOIIJS, O tri)JIJIIRI 
:O:c",i-1 :H'rll.~fl:fn tfH JH;1r dt.' tlftrfhOh!j;)S f{lle noio fh" CUill"' 
Jld•·m, a v·~rd;td•~ •1 'lll~ eliu n;"lo Lu: .~~.~~~~o :H[lli rl1> para 
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que~ lei u:í-lhn dirnito, corno p•Ho ~rormar o nobre r 1'en•lo dado n hora, Jicon a disCUS!iiJ adiada o o Sr. 
Jllinisrro d1 guerra que ó :trnigo ctello. pl"sJ.i~r.t~ deu para ord~m elo dia da seguinte scs>1lo :\ 

O Sn. VI~C<•fi'DE DE Ar.nuQJEr.ouE:- lll•s são ;uizos m•sma .i:\ do~ignada, 
do commís;fio. I.ovnntou-se a ~cs1iiO á8 3 hora! o ii JIJinutns da 

O Sn. D. MA!'I•iF.r.:- O f:on<l'lho ~uprnmo militar lard,, 
n~a r:erupro rlessas ltUrihnit;Ue~ cnm a Jll.!Jior nuuinracã.o. 
como rtwnniH·ee o nohw rmnhtm da r,ut!rrn. e S. r;x, 
não lho I ·Z f•vor n•nhum, porquo tenho razão p•rn s~
L~r o qun por I :i vai. 

Sennorcs, a fabric~ dn f,,rro do Y!••~nma não servo dn 
nada Jll•r .... 

Ell 16 IJE AGOSTO. 

O Sn. Pnr.nrnENTE na M:'iSinuo:- Hoje já n!io é 
fabnra. 

O Sn. D. MAxon:- Não hou\'n ningoem qo~ quiz,s
se "rreotlar aqnell~•·~tabolecimento; lá t:M&o in·iividuos 
pbntln,Jo arvorei, e por r.on'f>qu•ncin f,ozendo .JP.spt~za. 
E' ncce.•sario tirar •lgnrna vantag(•lfi deste cstaboleci· 
mcnt~. 

Ji'u queria r.hamar n attcnçüo do no!Jro ministro Robre 
f1 ldiHH.:Íra pl}r que se ra:zeru as promO{:ÚOii JlOr IDCI'~CÍ .. 
mo11to; quH os ant~:Jt}t'S:l'ores de S. Ex. tumflriw um arbi· 
trio, rrn• m• parece contrario á Mr• " esptrito do art. 8° 
§ ;;.• aa ld d" 6 de setembro de )850, tJxplk•noc de.•en· 
vulvi,Jo J16lo rle·Jreto de 29 de julho dtJ lSGi. Um !Rl 
"' bitrio tt:m dado occasiào a qo•.>ixas fundartaH, Peco 30 

nobre mtms<ro que tenlta a bon~arto •fe d11.cr como 
f!ntr:uda n art. 5o do cícvJo de~rhto. II a o m::. cc+mmi~Ecào 1tf! 

rn·oaJcçüuA; ma.s pare~o que'' rninbtro faz pvutw Ct'.SO 
dei !o, e promove corno lhe a~•rar., tuórmentc nos r.a·oF 
de wert!cimeuto. Era melhor acabn.r ~:o1u o tal :herel:i
ruento, 'ille qu:osi seulprft >Orve vara apoi:;r O patron:.to, 
e preto• ir o vertladoiro merlto. 

O Sn. vr>C'jNDE DE .t.r.nr:aur~naus:- Mnr. o miní•tro 
ó rc•ponsanl, 

O Sn. D. MANOEL:- Q·.al é o ruiní>trn qao faz c:o<o 
ile re<poJJsabilid,Jrte, quando torlo~ Ie••m nest• ca•a uu.a 
maioria Bt1t;nrissim.1, da qcwl a.liás n:io prrcislto para 
••s•l fim, porqnc !vem certeza de que não bt•rio pronun· 
oiado~ rmta ~utra cnroar~? 

O Sn. vrocor<ns n~ ALnuou&nQuE:- Deixo a na· 
tureza ~brar. 

O Sn. D. MANDEI.: - A r•''pon;abilidadc Jpsal ó 
epbcmera cm nosso p•>iz, é ;ómonte para algum pobre 
de~j(r~çndo, que nffo tem padriuhfl e que não r•ertence â 
o li garchia. 

O Sn. vrsc"fi'DE DE At.nu,uEnour.: -V. E:t. está 
invadiudo o meu tmitorio. 

Pwidcncia do Sr. visconde de Abar.tc, 

Su::rou nto. - Expedicnt~. - Parncoroi da com missão 
d" IIJIÍ.IIaçilo,- Par•cer da commi•são de f..zentla -
Ordem da dia. - Filnção de f.,rçu do t•rr>~. Dis· 
rur>D5 llos Sr•. visc~>~•d~ de Albnqoarqnc, presidente 
do con,clbo, Suuza Franco e m1niE1ro da agrical· 
tura. 
A'~ 11 hor3s da manhã, ar.hnnflo-~e presentes 30 

Srs. 1onadure1, o Sr, presirlent• abria n se!siio, 
Lida ~ acta da anterior, íui &ppronia. 

EXPEDIENTJ!, 

O Sn. 1• stcnErAnto Jcn: 
U •D c. ilHo no ministro dos nP.aO•lios da jastica, acom • 

P'nhaMo as ioformacúes ministradas palo cbefd de po• 
Jicia tla cOrt• • rc~petto do motim excltudo por José An·. 
tonío Gonçalves DJrbosa. - A quem fez a reqoisiçlio. 

Snbmettirla• á aiscauão, (Qr~o sem debite approva• 
das .,s •egointes rd~accões: 

1", da "mentia do senado 4 proposição da cnmara dos 
~rs. rlcputlt1on, approvaodo a pensão concedida a 
O. Cnndida Fra~a Neve.!, 

2•, eh proposta do poder oxecntivo, convertida em 
projecto de lei cOJD as emennos da camara dos Srs. de
putado•, fixando a forca naval para o ao no llnanccirG 
de 1852 a 1863, 

O SR. 2• stcsetuto leu as seguintes redaeçi'les: 
1•, rl:& emew1& do 1enado~á proposição da camara dos 

Sr~. dnpuudo~, qn~ aprrova a pensão concedida :1 D. 
Cnndida Rou Pereira Nunes; · 

2", do projecto do senado qne sub•tilne o actaal 
systeroa de p•?.o• o medidas.- Ficár§o sobre :lmesap,ra 
serom votadas na 1• fCssio, 

Forão lambem lidos as sPeniotts: 

PARECERES, 

Da Commis1ão do lrgialação, O Sn. D. AIANor.r.: -Já sei o qae V. F..t. quer dizer; 
V. EK. tom motoria vast:~ pnrn f•ilnr amanhã, porque 
hoje j:i niio ó P•"sivel: seria umn crueldade. •• on dei· 
xnsse ng>ra a t1·ibuna pora V. E:t. occupa-:o>, f,Jtr.ndo 
ponr.os mino tos para d•r a hor~. 

Ü Sn, PnEHOEXTE DO CONSELIIO: -J:I deu e ternos 
hoje despacho. 

• Soura o requerimento de Antonio Sim6cs de F•riJ, 
pbarmncentico peiR faculda•lo midico-cirargica da côrte, 
qoo •o queixa do não ter sido entftoóido, o !ôra por isso 
mal executado o.d~creto n. 1,115 ductembro de • 860, 
é a comroissiio de parecer quo se onça o ~oreroo pela 
secretaria de estatlo dos n•Rocios do io•p,rio. 

O Sn, D. MANOEL:-Pois bem I y,,u wrminar o 
meu •1iscur:o; é pro\'uv"l qJe yolte á discussão, que rln 
certo noo ha de dosn~rndar no Sr. ministro do ~uemt, 
visto como S. Ex, n•io hn dn querer q11~ se vote 4 pro· 
posta sem qu• seja cx:uninn1a, 

• Peco do sonnr!o, I 4 d• agosto de IRfil. Franci~eo 
Diogo l'err.ira de VII!Concellos - Silva F•rra:: • 

• A co:nwis,ãr> •te l••g1sluçào examinou o r~qnerimcnto 
ele alguns artis1ns franr.•zes, pe·llndo a rnv,.gaç!io da pos
tura do 2G rio fovereiro do JSúG, prohlhindo u PMab•le
cin>ento d• offi·;lnos de serralharia, caf,1firaria c tnno•ria 

O Sn. PnESJI>~N·rr. vo COliSEr.uo: -Apoiado. em e>JrtnA ru 11 s d11 cid•d•, a qnal foi npp1·ovada prnviso-
0 Sn. D. MANOEJ.:- llaziio linha eo de clir.or qnc o riamento pulo• g:Jl'Crnll em portaria do i!l de janeiro do 

nr.lu·o mini>tro dn<ojn qn• o ~mado di~cntn llrg.~mcnt~ rn"smo nnno, o para tornar 11 e~ te re~pCJta n ro~dida qne 
a pwpü~l~ d•J l'ot!.;r ·~Xet:tlliv~. , !ór ro::ycuicntr, r~qoor: 
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" Quo se poção informnciies ao goAcrno pela secretaria 
resp~cti vn. 

, Par,'O do s~nndo, 13 do n~osto dR JSG t - Franci.•co 
Diaga Pcni1·a de Vasconccllos -Silva Fel'raz • 

ORDE\1 DO DIA. 

FIXAÇlO D.\3 FOIIC·Ml DE TEnnA. 

})a commissiio de {azend~. 

, A ccmmiss~o do fazúnd~ encarregada pelo sen&do 
do ~xamioar os dor.umentos om qun se fun1ou a propo
sicão junta da c amara dos deputados e da dnr sou pa· 
rccor a respeito ddla, julga conveniente cxpôr o qurl 

·consta dos m~smos docum~nt.ros. 
, l':onjun<:tamaot; com o odifir:io M convento. qne 

na capital da provinoi• d• Pernamhor.o po;suirr..o o< jo· 
soitas e lbrs foi conllrldo em v1rtude da cHia r•·gta ria 23 
da agost~ dcl 17!i!l, incorporou-sa nos proprio! nadonacs 
a m; ge>tosa igr~j•que f•zia part• d~s&e cnnvento; e por· 
'JIIA '" acb11Va elln npplica~a ~usos profilOOs resolveu o 
presi lento d&qu•ll• província em IS:i5 restilut-h ao 
Coiro Divino, "apr.weitc•u·se p•1ra rsse nll'clíto das boas 
disposicõo.~ d:& irm•n lado do Espírito-Santo, a quom 
ontre~ou a dita igrej"' R<•b as condicues se~nintoJ•: 1• qu• 
a irmanrla~e a rA>Ianr.ria r.om a invoc•ção e titulo 
do Divino Espírito-Santo: 2• que lhe mandari• lo~u 
pOr bdJ•ilbo, porta•, c sinos, de modo que ficasse 
em estado de so podor abrir e benznr soremnementll 
no db 14 de ngosto desse anno: s• qno no p:a 
zo de tre• annos e meio concluiria, da maneira a mais 
perfuita, o concerto o reparnçãode que preci•avu a igr•j•: 
4•, q110 a franquearia com todas as mas nlfains para as 
frl>tas eou actos religiosos que o governo mandas>o r.olo
brar por nssompto na-.ional; 5', que mnnt!aría dizor 
ao 11\llio-di., uma mi.,sa no altar-mór tocloR oa ~~mi11gos 
o dias santos d·• J;Oar·la: A G", finalm,nte, que faria 
preparar com a Decessaria der:encia no 2• andar da""'"· 
que servia de cadela, os e·ommodos precisos para o tti
buoal da rel .. ção da província. 

• .Esta resoluoio do presidente foi apprnvada por 
aviso do mini.terio da fazenda de 5 de dewmbro ao 
suprao,dtado anuo, com~ clausula porrlm do quu couti
nuarla· a igreja a ser corcsiJ.,rada como propdo naeünal 
e se lhe plldr·ria dar outro destino se o puder legislativo 
ou o ~overno imperial o julgasse conveniente. 
:. , No requerimentrl a que estão apen•os os docnm•n
tos refere a irmandade do Oivino E>piritn·Santo, o que 

Pru;egnin a rlfsrrmão acJia,Ja do projecto rJ,, lr•i, fi. 
xun~1o ns Í1HÇM~ de wrra, cnm as enitndns da. Cldllllft> dos 
Srs. 1Jopntnd<•S, nchanuo·Sil preEcnte o Sr. ministro da 
guarra. 

O SR. VISCO :'>IDE DE ALDUQUEUQUIC:- noco
nher.endo o direito, qnn ;H\sÍ.'fll! a t:lulll nrn d1r::1 FP.n:Jri~rcs, 
drl tomar f<:lltO f.OJ Qll"lqo•T rli.•C:USSUO vul!tir.a 011 Ollr.a
siil.n da lixacã 1 das forca< de teJTa, todavt• faco o Jlro
positn do 11iiil f!I•ÍIIir opini:io olgnma sr•hrn n discusEfio 
h a\ ida ullimanwntll á!~mca. d;, }'Jr.Oer rnodeJ',dJur. Esto 
propn"ito, Sr. Jlrt!ddfmtt~, tt!rn pnr rnodarDPnto t P.rirnei~o 
a minha ar.ti~u!dadcl; snppnnho qc:o so>u dos m •IS a nU• 
~os membros do parl:unwto; eSFa eiUI'•tão t;m &ldo.v~~
tiln~a por muit,; vezes, o em al,wbas a mtr~ha C·~lrrt.ao 
tom d•Jo emíttiJa, estou certo elo que mo fumo a JU>tJç:l 
de acrMlilar que nãn est<Jll mndarrdo tod·ts os di•R. elo 
opm <ilo; por r·ons~'l"''nci:t, pnra que lud uc r~JH·ti r :.qmllll 
que todos s•Lom quo eu stntn o :t:nh<:~ rhw. no parla• 
mentu? Além di<so, tambam jul~o alt<mento mopnrtante 
a dÍSI~Il:OSfi.U dM; ror{~.rS do tl!tra, n rlÚO t<OtP.ndo fJUA tlt~ja. 

1ncciso conrundir cu_ íitrnJltll/ar l'St:a ql!P.slii<' 1ãu impo!
t~'nte cm11 c.~utras, rund•l qnc muno lwprtrtant,~s. Nao 
sei se me eham:u:lü m:dit~ioso, rLas dmcür,fio fJUti h:J. na. 
disCUSiilO nvout:~d" :í<:orca rt11 pndr.r moór.r;IIIOI' nl~uma 
cousa, que st:~ J13f- cA r.om n. c::~u,lt ''o cr~o ,f!l Ak1biades; 
pre>UIIJU t]Uil eom os_sns qnestrhl de atlf·il!"içiies dnn Jl~· 
Iteres pulili•~os, a r-ujtJ r~ipfoltr) t~w-lle a11Js fCI:Uit:1du o 
que ha de roal,quer·s•: r;ham.lf a :rttençãn ria '"'"mhl.l1 
l(éral pa1·a ohje~to~s mm CPmmilt~S", ~ qno sn pód.·, tl17.cr 
qull s:tu inllpporrunf•", pnrquo IIUO sH s•1 ó ngura o lil~ptr 
fJrllpfÍO pHíl tr:ti:Lf IÍe!/flR: . , . 

lh, JlOrtllfl, mn• qne,rao mnttn c rntnl.o !Olptortante 
fu-;orcn. ,Ja, d1vhão 1lus podnrrs polltH~cs e d.ii. fl;.rmunJa 
quA f 1/t•R roq uurt3m; ó n lllli Sl[t) cl.i ol•g .. ro:h b. 1'affib,;m 
nãr1 fodlurei siJbre nlln hnjtJ; nii'AÍ súíftflnte q11e hn, em 
nos~o prâz, um p1lr!er pohtieo qun· alt.'IMYH to,Jos 11S uu .. 
tl·os podflres, e lJilC cor.opr,ma•ttn "a•.l!e;..ca a fwgur.1nca 
publicn. P.rc~e que s~ qu•r de>viar e~t:o qutJ>t~" clr~
mnnrio outras. F .. Jiart'l no !la. qubndo ncil•r ln&ts con • 
voniento; por t·m desejo rest1ingir·me unicam"nte á 
nx.çi!o das forças dó terra. 

n commissão acaba d~ PXpôr; o alleganrio fllr despen<li<lo 
jí a quantia do li:G008 om prepmr a casa para a rola
c~o. o a de 20:0008 com a ol ra d.~ igrPja, calcula em 
80:0008 o quo de mais tem de gastu; e pede a asstm· 
bléa geral legislativa que se digne do ratificar o acto do 
governo, o de tornar actinitin e perpetua es~a concessão. 

• A com missão ti& f.1zenda, considenndo qno a igrej" 
do que FC trata ~ore ser unieamente dcstins1a an firu 
para que foi erect•, o qoo por r.ooseqoencia ncnbuat 
inoonvoniente resultará de se deferir favoravelm•nte o 
requerimento daquella irmanJade, tanto mnh porque os 
termos en!J•aga o confia, de que >C serviu o pl'eoidenle 
<la provinci• na conceFsão que lhe fdZ, pódom vir a 
suscitar quesrüos o auvidas no futuro; é dH parecer que 
s•ja approvad• peln senado a prc<posiçã~ da camara ao• 
deputados com o segmnte auditamouto : 

Tawbem qur•ro f.1zcr r1utra decl11rnçiTo. Sr. pro.<iclooto: 
tributo muito res~.eiw aos r.cton.cr. Srs. rninbLru~, como 
em geral tributo ~·1mpre aos minbtl·os. ainrla '!"'' reco· 
nheca qun tenho certa inbabiliJatlo pum ser cortez~o, 
inhnLiiJdaclo n::, sni se filn~ do' meus lubitos: rn mo 
explico. Dd<tiqwJi-mc, Sr. prosirlente, llll mirrhn mod
dad•' ao •'"'lll(Ju a as IDathematkas; csle fl'"t·udo rCIJnnr con .. 
cbão. IJão so pú Jtl dJvngnr, :1s verdAtlC:i ~ãu 1•UNR e 
simples: ora, este hahitu que ""qui ri. e rl•poi' o habito 
de ~c,J tudo fJzem q .. c ett, quaudo qlv-ro dizr•r a• cousas, 
ruiD pror.ura div:tgi~U·~t~, vá flireitu ao r.:uniuho. E' por 
ist•J quo t·U, wcsurninrlo qrw ó uma nlt11 ;cionr.ia a do 
co 1·teziin, d~;oj:rnclo rlluitu sot' IJUbil nesta scionuia, con
fc~so que wu inbuLil. 

• Art. 2." A ilm<ndarlo terá n posse e uso omquanto 
a conservar cm ]Jorn c>tldo o fizer celebrar a~i com 
dccenda o culto divino. 

" O art. 2'' da proposição passa n ser :J.• 
" !'aço d,, senado, :1 de ~gosto de ISGl. ·- Visco11de 

de Jluúoralry.-.llell'q"cz ele tlúranlc$. • 

O Sn. D. MANOEI.: -Tt•m cornl;nnhciros. 

O Sn. VISC'•NOJl llE ALuUQUEROUE: -Entretanto, sor 
cot·tezão r:ão é ser caturra; ser cortedo ú cousa multo 
sublime. 

O Sn. D. MANOEl.:- ELti direito. 

O Sn. nsco~oE 01: ALDUQDffllQilE :-P.1ra rcrcortez~o 
ú ncccs;ario mttito talcn to, ~~ui t·J saber e w ui ta c, r11 ~·~III ; 
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vlljito sa isto t~do s3 <'l!Wnl.ra 110 coiurra; jl<Jr i<9o con· 
fesso quo tuul10 pe1ar•te nõ.o Ir!' •>.<s'H ~ro.fl.:n•fo.q A cor· 
t11Zia, t-.onhoi'O:J, n:i(.l ó só llilfa. c~m.1 ll4:or·üa; o.~J mea,JJros 
do parlarzwnttJ ri,.VOriJ t1•r c1Jrta PS por. iA dA rort1 7.b '11' mu
n~ira d1) tr<~tar l'úta seu:1 coJJ·~p~~ na m:woirlL do dít:1•r 
~'ltlillo que Mvem dizer. A v•r•tade ú unm ~:ou<a Lô•, 
u1as U nt:ei~Ss;.rJo modifi1!ítr a fth'tiJa; tÜla. C!l!:!.lueut.,, 
arre pi.-. Cit·,,·,.j um eX'I:tnplu rnoito r.•nenttJ, vem d1t~ mi .. 
nh:1s ft,itnrasorrJirJarir.~H: l . .~i hllllt•1m liU ant'J .. hon.tt.-UJ um 
di seu rso douro duput·odu 11; camaras pultugwJZas cb:.ma. 
r' o J<1só Estllvão .... r1ãu sai .;n alguns áos nol1res senado· 
ros Jô1ão esso discurso. 

de furc.~ or linaría e forç.1 oxtraordíanria, c como eu· 
en1endia essa II(JWIIrnlalur.l da cirurg:Jes cap•llãc~, 
<•ffidaos da apita, officiaas de tlJIUtica, etc, fi~cortiO:me 
ri" tju•. sondo eu miuistro da guerra o me> mo quando 
'"inistro d:• IDIIrinha, as minhas prupostas furão muito 
>irnt,les. • Coutiuúa a mesma forc• do anno anterior ;• 
deve111 existir nas eolteeçGes as lm que pashárilo ent~ll 
quar na guorra, quer n11 marinha, e tiDpponbo qud são 
us•itn concebi•tas. 

Eu uilo tinha me.Jo da opposicão, insistia, mas me 
acb11va wdto embaraçado nes'e tempo; V. Ex. sabe que 
ou fui ministro da marinha pela maioridade, e tarnbem 
fui mini> Iro da guerra, quando e lia ainda exi•tia no 
tempo da rebellião do lllo·Grande do Sul, qaa durou dez 
aunoa, me paroce. 

o'Sit. o. MANOEL:-E' optimo, 

O Sn. VISCONn~ IIE AI,DUQUEROUE:- Não se pórJ11 
~izer mais vor•lncles tio <JU" disse nquelle homHm nem 
pí.,ar m;í.< os lJtr.hos do" wird.•t•o•; mns d<iur"u'tanto 
a pil~JI•, di·se ns ""us.~< •·r"n tanta ~r'C'I, <!UO p;ssárão 
som r1claruucáo. E<le t:d,mto <:onf'""' qac o nii11 tenbu 
eu, e por isso :;/gumns vezo; minhas c~pH•S;õ;•s <•IT•n
rlem, qunuUo t~lii:~ Rinto na minha cc>wtr.idncia tiUtt não 
tdnbo a menor iut1m~::!o cirt olfouder, o q11andu prt:.surrll> 
qad niognnm mnis du C[rJO r•u m.-ipdta, att,wrJt•, consi
d1:r:1 O!'l sen;. r.o.llt~gns l!:tt ht·~ dÍfp, Sr. pr~;~idímtt-~, que 

rrãr silo as mrnhns •·xpros~oti.•s, é a m~ intorpretacilo que 
so liw dá; os !UIHr(l"-tn•Jore' ri., m1nh•• intcueõe• é que 
atacão 11H meu.~ culicg.;p,, N~IJ tenno tt!l!f;àtJ algnmst lin 
at.:lc;.or; n!':o sou gros"t1lru, n~u é e~.t" a minha o.mtmção, 
lliiu são estes ·u5- uteUI\ habit.:.s; só d\!Sttjo di~.er a va11a. .. 
dr~, wa~i digu~n :.cm rorlcios, vou pt!la liuha rect4, 11igo 
logo íL CllUsa como a cuulia ó, ,,fio procur1) prtHID..thulos. 

'!'auh•1. poi~, o m~ior r~sp,itu ao govtl'no. Autrtltanto 
a.tllrltla <Jillj .to filt-oll u;;.lz a Jll:'hta s;1n os 1nird~tms. Di:?a•m 
J;,gi>: " !:Ho é \n~ultM o~ ndnu-tro~ ll N.~,>. ne-oh1.1ft.1~, 
os inini...;trn:l poJem ow rnuilo boa fé obrélr nrrarJ:mltWtti, 
o ieto s·r uw~ eal&mllh•lo p:~ra o puiz. lh m;,ís uma 
circamstand ... : os IJJÍiliSlrv~ t~e.ro hnr,lw;as. hPJ'd~1oJ ns 
vc1.es as Chusas lHU pes~ímo f!Mta.t.Ju; a p•.lslo t~m la.vmcto 
de tal marwir.n., qtttl LHilusttuantosentrão para o u.ioj.,tu1o 
ficà•r peste•dos. SupiJo:oltLI, portanto, não ter insulta~Jo 
a nin;:aem; liJa' 111111b'm ~upp nno t~r <Iii•) uma ver· 
d1de: estou ilttiruau:unt•• .:onv.,uctdo de <jue, olo• m.1Jes 
todos do meu v•it, os IJtini;u·os 6lio os culpados. 

O Sn. D. lllANOEL:- PurqM o govet·no pó I c tudo 
no paiz. 

0 Sn. PRESIOENfE: DO CONSELIIO; - Qoasi, 
0 S~. VISCONDE .Dfl ALDUQUilRQUE:- Esle lhge))o, 

que taato perseguia o Brasil, era com el'f.ito questa:B' 
da mais alta transccndencia para os mi01!1ros dessas 
repa~tiçõa•; não era opportuno suscitar um~ queatãB 
de recrutamento nas camaras, onde eu sabia que encon. 
tu ria muita resistencta e oude se tAm trabalhado conslan· 
temente a osso respeito sem conse~uir nada, porque lo~os 
os annus as leis da fixaciio vi!on cCJm esta formula: 
• As forças llxad•s serão completadas pelo engaJ•mADIB 
o pel.o recrutamento nos termos das disposicõ~s que 
exlntlrtJOl. • 

E>ta ú a formula; tmas quaes são os termos das dís• 
po;içõdd existentes? Eis aqui a ~rundo questão, Sr. 
presirtonte, quo ameaça a se,uranca poblica, e qne, em 
con~ur$0 com outras circamstancias, trJtZ causas aacamu
!Jidus de que po.iem result:r transtornos consideraveis 
ao nosso plliZ; eis n grande qaest:io que concorre para a, 
do•gr•ça que a pesto nos t•m trazido. A p•ste, ·pois não 
são >Óa1cnto os ministros, ~todo o g.1vorno.... ' 

0 Sn. FIIESIOENTE DO CONSE.UO:- Então V, Ex, 
já foi peste e mais de uma v•z. 

0 S~. VISCONDE IJE ALBUQUERQUE: -Sim, senbor, 
·m•s dou as razOes: eu me acbava a hr.1cos com a re
bclliào do Riu-Grande e S. Ex. ha de saber que acabei' 
com nll:t; ~.te grand• empenho consegui, e quanto ao 
recrutamento eu nutria a e> perançrt. de que ao depois 
ch•maria as cousa• ao seu caminho. S1m, conserrei' 
sempre as .minhas idéas ácerca do recrulamepto e áCPra& 
da fixaç:lo da força, mas·niio ~ra uccasi~o d~ roaliza·las 
não po~i:To deixar de s~r adiadas. Alas S. Ex. nilu s; 
engana, o muu miui~t~rio foi peste.,. 

0 Sn. POCSIUENTE DO CONSELIIO: - Eu niio O SU.[l
punba assim. 

O Sn. vtscoNnr. r> r. ALnuouEnoue:- Mas pr.r is;o 
deixo ou rio rosp"na-lo' 'I U """" ~r•>id~nt .. ,~,, con.<Aihn 
s'b" que da n;inha parto sempre houve 11i~orrh qué~a 
p:1ra S. Ex; supponl10 qun nm toda a su:1 vida n:io tcrn 
da qno queixar-se do mim. O r<, apezar do r"spPitn quo 
tributo a S. llx. H ao g~vcrno, cli1;? que esta pn•pu>t• 
JJão u"v" >or "do~:11da, JIDrlj'uo o>U on·ada do p~st.·, como 
vou dun0nstrar. 
Su~ponbo <JUe tenho sa annos do parbrnentn, dasde 

quu se n!Jritt o parl.;coento no Br<>il; tenftu sidu m•m· 
bro cluil"• membro :•Rt;iduo, ainda não ÍJitei a uwa ses
silo : pots j,o,u, des•l• <fUA o parll<monto .<e abriu até 
lwje, minha< <lptl>illes :\cerca da fixa c ii o dus f.,rc~s do 
rn.r e da turr~ e flcurca elo rourut•w•nto tlluru sido 
sompro as Ulll.'illfas. Nus primeiros ~1111u~. talvez nté 
entrar no se<llld(), ftu tenaz, coustantemoa te su.lt•>~llava 
minha" irló•s o pr..tli~ava 11s opiniões um co111r111·w . 
JlliHJ dt•pois ad1oi conV"t~nientu, J;tlrmitta-sd-mo n ox~ 
pressão, tloixnr n w.turom olJr~r; eotw• Iii' convon
cido tias miuh"s up1uiues q11e dizi11 cumi~o : , alies 
conhoc,•rriJ" vo<·t:;•to. • TuultQ ••Jui comp,.uheiros qu
t!ov~.ul ~a.ber a n.unha malll'Ha \!o rCr ~St1s Uütinc~ü.:s 

O Sn. YrscoNoE DE ALououEnova: :- .... flZ muilos 
malJs ao nosso paiz e ospeGiaim~ntd á minha provín
cia, l'lão cuide o nobre senador qae di11o essa p•lavra 
para applica-la sdwenu aos outrus, esse meu ministo· 
rio pesteou o pniz i mas a11ora a parte quo tive nisso, 
quero rtspunder por ella. 

O Sn. D • .MANO!: L: - Isto fi qae 6 franqueza. 
O Sn. VISCONDE DI!: ALBUQUERQUE: -E' couvieçiia•. 

nll.o quaN amnistia. 

O Sn. D. MA~OEL :-E' resposla ao aparte do Sr. pre· 
•identd do consulho. 

O Sn. nsc?NDE DE A.auou~I!QUE :- Confo<so o qae 
eh o rrwn•tmu, mas o 1uca ~omportamunto nlsnem co· 
nlltl<!o qaal foi. 

Sr. presid<~nto, não sei so h a ~l~umn cousa de alta con· 
>i.lm~ào '!Ue Jnhib~ os rninbtros attttl!mcntc de s~wn 
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francoa, úe dizerdm qo&/5 a Ytrola~eiõ3S netoi;ida~es ' o Sn. \'ISCO~De ~·E ÁLDl!QUJ:llQUE:- E' awor proprio, 
do paiz, de in>islireru nell"" u não torew medo das moto· maij tenha pa~Jeuc1a, 
rbs,- esse pbaut;su•a que se creou; maH, como r,ãu •o O Sn. D. II' ""'EL: - N.lo ó tal. 
ba do crnar se elle ó llino da olig•réia ~ao inva~e . . . 
todos os poclerus, que M•r.a a svborani~ nac10nal na Dia· 
nifestaç~o de ouas optniõ•s pulos represenLant•s da naciio 
e quer at•car as attnbuições do pocrer moderador n• hvr• 
escolha doH ministro• ~ Pur· cauu d•• maiorias ~;qaa
cew-se da consLiluição, invadem todo• os podores c creão 
uma oligarohia dollaixo da qual gdiUe o pl!z. 

Os Sns. Soou FRANCO 1: D. M!NOSL :-Apoiado 

O Sn. ViSCoNDe u~ ALnuQUEIIQUe: - Sanbore>, ó no• 
tavel, p«re~a •Juo poucos nunisterios 1ive1ào tantos rnili· 
tares. 

O Sn. D, MANOEL :-N1nhumaioda teve. 
0 Sn. VISCONDE UE ALDUQUEIIQUE: -Eis-ahi pGr que 

rec•Ho Laia na c~b•ca para tomar jutzu; e porque csse8 
militar•s parecem covar.lc•, porwit11io·mu a expr• ssão, 
toullO wiubas razões para emprego-Ia; ó porquo n!io af· 

O Sn. VISCONDE DE A LDUOUERQU!l: -Obrigado, sem fromll" as mair,rias, ti porquu uiiu cuinão tl•s verdadcir•M 
~er meu povo... neuesoid•des do J.•h; mas, Srs. winh tros, i!su ó bcr•D\m, 

O Sn. D. ~IANOEL:- Por capRa do !ntcroSte á que ó lo~ado que vos •h•iiárão os vossos ant,~essor~s. o 11r1rt· 

assim procedem, cii'Jo >nbvcrsivo dos u.aioro<, principio filho d• oli~ar· 
chia que uxurpa as attrihuiçiles dus jJuderes du U>tauu, 

O Sn. vrscoNDE nE Ar.auouEnour: : -lia f;~ltl d~ rc· do pMcr moú~rudtJr, do poder ax •. cu!ivo o d• agsembléa. 
ligião.... geral. 

O Sa. D. MA!':OEL ;-Apoiado 1- Será mlll• idnto pnr.t 0 paiz um·1 folrca cl• 10,000 h o· 
O Sn. ''ISCONDil. oc ALnuoutaouc :- .... ha intc· meus? Eu •pvl~udiria mui lo tod"" J'cduc(::io d• fol·ca, 

reSses i'Ordido:J u mu:~quinho.s •.. mórrnontH no t•m•J.IO O e paz em IJUJ nos :•dmwns; wu r1~ 
0 Sn. D. M.NOEL: _ Apoi•do! opinião que o m•·u paiz prugril1" em dvilisHçiiu .• em ri· 

liU"Za; a riqucz:1 du r.ueu tJniz dá.~11iO u~rl3. t:nl"!rf,;il~ o 
O Sn. VISCO!iDll DE ÁLDUQUERQUE:- .... n5.o ba Qij· fuz·mu prt>•umir quo wiu cit>V•·mos t«r medo destes ~han· 

nhuru sentimento de rlacionali•Judo e de amor ao paiz. ta> mas quu sonos •nt•dh:io. Entrttánto tenho miobas 
. O Sn. D. MANOEL :-A oiiguchia niio tem rolitião, durid•s •e 10,000 lwmeus .... 

DCW p6Je ldf, 0 Su. PIIESJDEN'I'J.: DO CON~ELUO: -14,)00. 
O Sn. VISCONDE DE ALDUUUKRQUE:- Mas, como j:l O Sn. VI>CONEE DE ALnVQtJE/IQVI: : ... s~rão mi!l· 

disse, r•ilo quero cnii'Jr na qa~•L4o d• oli~ar~nia; va~t~os ciant•s, porque, "Jl"~ar de t~rruus ~r<•groaldu em civ•li· 
á de quase Lrau. sacilo, todavia não pr•ouuw quo o I••iZ soach" tão a~ian· 

O Sn. D. !IIANOEL :-Enlrcm nella, que lhes provarei tado <Jue o respeuo á au Loridado '" adiU •wllc cur•i•:lllu, 

isso. I dd w~neira que dl~f'en::-e :~fure;, ruilit:Jr. Eu t•I'ILim~ria 

O Sn. PRE!IDENTE :- Alleação t 

0 Sn. VISCONO~ DC ALDUQUZHQOE :- 0 qnA O nc.bro 
ministro quor qu• •u f.•ca a TIIS(JHIIO desta lei 1 Qufl' qu" 
eu vote p••r di.,~ Voto, mas douund•u•clu que os Srs 
winialros nilvsao mwi•Lro•, n~o clti•lfio dos mgoci.,s e 
ÍOltifC.-iSOS dti seu pi~ÍZ. as~ruv:tu-lbt13 as cireUIIUII.:IOCÍ3S, 
o no m"m•nto em qu" r:ilo devi·• •cr mai• pro•~··ru, 
qa•r•m f.,zo•lu ml;eraVo·l: purec• QU" 0888 furu~ r•YOIU· 

cionari .. , t~nardüca. tfiiC arrast:a o wunr1o intt-iro, qn .. r 
tawb ... w ch''"ur ao flra,.il, a a. a uobr,•t~ a&ini~trus não t~"ttm 
a t:oral{t'm ntH:tl.~sarld para diZer: • tahn IA f • qll~""r~m h 

contiuuaç;io do aetu~~l t'!:ila.tiO do cuu-a:c, qut:rcw aggra.
var o~ n•gooir.s, n.ai~ do que >e ach!o. 

O Sn. D. M.\NOEL:- Un3o-oo eumnos~o, e ver'o 68 
a oli~archia nào v O; o•n aw IDtnutú. 

0 Sn. PIIE<IDI:NTE:- AIW•ÇÜn I 
O Sn. VJSCOND~ nE 1\Lnuour.II.QUE :- N~o se canFo, a 

navalha h" dd procura· lo•, c nitu sorli a 11rim;,ira v,;~. 

O Sn. Pni::stoENTE: - Poço ao nobN so•n,dor tJUO 

continue u ,,eu <l~>cnr;o e não •!lenda a apart~s quo são 
prubibi•lus pelo regim•uto. 

O Sn. D. MANCEL:- Ou iro dia v. Ex. p~rmittiu qna 
fC doss"m cuoten .• rcs, 

O Sn. Pr.EstoRNTE:- J~ mo <xpliqa~i snJlicie~te
m•!nte. 

O Sn. D. MANO~ L:- 0; apartes 11~0 c:qJlicou, não, 
suubor. 

tfUd assicn !vs:;e; m:1:; o UHtiso v·iz t-~l,áu.ind'~ de tal nwao, 
qutt por tolo o t:1t:.l.1 t .. rrJLorio c~~a. dlSStJDH:ioda urua 
unmcu-id•de do p••voucu•s, onde ó ~rociso occupar cuw· 
mandantes, otllol~•• e trllpa. Os presidente', as autori· 
tl•dt>; oiio ;~bom sun~u a lO lu u WúlllOillO pedir furçoi o 

111a1s forca; supJIOuho <JUC é o qu" s~ posSl agorn, porque 
f.,j o qut:t t\e pa:o:~ou no 1111 u t~:wpu o é o que oucu uiw:Ja 
b.uJt:~· Vr:rbi !Jralia, tmnu:~ l1IU e . ..; pi:! lho, bãU as olt:•CUI!;s ; 
f•Z•W·se cuu~·• que u:lu FGi qu•liOo•r, Mtril•Ú•• tuJo a 
ohKarchia; ll•aK ú pra:~;u tnün!Or a loi, é preâ•o for~a. 
para iosu. não para iut~ rvJr IH1:i t1ld~õt.:s, m~s p::Lr~ fa2cr 
rt-Slleitilr 0.:1 dlrdtus IÍd ~~arta uu.1. 

ln 1tt!p"U•h:H~t! ~1m:s.1 ap,lltcaçiio, corno é p:·rfiSÍVoll (hão 
da porwmir que ou t•111h• taüoll'rn razi\v paru ,ab,rciisso) 
como c! pos.ivel I{UB, dJss;,ruina•h a fLII'va üUl um l~rrl
lorio COIIIII o do I!J•asll, so possa tmnl•lr ora "'•rpo de 
":tilrCIIO r~golar e bem cJbo:lpliuado, que ó a pririluira 

b"•e p•ra que a Í•llv> po;,a ooJlsúliJar su? Que ll&•c~o 
do forço. é osra qun !JÚri f,,zemos? Como se h:~ du W:tliler 

n rlirie:i~•iua miht;r? I!:' IliJocssnw o:aar na Cnina para 
ulio vê•· o q·la •a passa om uo;sa torra; a ca..Ja mumonw 
6otà<• SollOO chawadus offici•e• pora ire/TI f•tcr cons•lho 
d" GDerr~ cw ~rovincias Olfi',rouLai, isto ~tllll muitas de;· 
p~z~s; mas &s CIJUsas 1.sdu' 11ã.:.J '\'ãu bern, não ú :.~:;sim 
<JUO bo IJ'J•ntJru a discip1i11a. Eu quor•• que Jlltr~ haver 
d"ci"lina no oxc•roito bou•cs;o u•u nucleo áo fmca, que 
houvcs~ó, não JJJd ramrdc1 o no'"" pr~prio milit>r, cou· 
tiugont~ r:ão, nru cur!•o da 5, 000 houwns, p• lo n1enos, 
IHL llH:H•r:m lJOliiC~O. SC :tdr.-llfitCH(lJ t!OfU Ch~ftl:l hnbHÍS1 

ptapHouuJt,·..:i\ 1 :nru'imJo .. li~ para p11rlor 11bt'rtr corno f,Jr .. 
ÇÕ\ militar; ma::~, /lu liSte o:t.ordto s11 Tt1t:tlha. :-u extromtt., 

O Sn. VIfiCOXnll DE ALEUQUEIIQUE: -Doixa o;tu que :l'lrlli dtsdpliüal oui110 s:Io horucrw al'lú•dos •1ua n~cJ 
bt:i do hiHi~f.tZ'j .. J,J, ' S-:1 o quo st~rão, t.ICl!unvouicntus ao paiz, S•' um Jl"gí\Jio. 

Talll~'m nàu C'lcj:~ IO!l a r,r•,ii\ LI::! um pvuto ~ó; C(J/l\'U-0 Sn, D. M.1::o1:L: -I>to r.ei cu. 

• r 
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nlw ~m quo a r.ôrto espcclalmcntn deve tPr um contin~ 
gont1 ~empre prompto, lmtante disciplinado pam acudir 
a qualquer eowr~encía tJUO haja; mas ná•> eslej• •órnent" 
na tlôrto, hS pruvwcias Jirnitrophos, "'IHl•lli<IWcnt" r. du 
Jlio Grand~ do Sul o mosmo a do (;rão P"rll não rlevem 
~cr di~pons,.das do ter tambem u•n contingontu h~bili· 
tado e proJ•ric• para acu•11r a IJu•lJu"r emcrg•HICÍ•. 

0 Sn, PAESWENTE no COXSE/.1!0:- Apoi.ldo, 

O SR, ''ISCOI'IIIfl OE Ar.nuQuEnOUE:- Sr. presidente, 
confos<o que, quando fui ministro, s"mpre trabnlh:•v& 
cowo Ntl 1ivesse de dtÍx.tr a P••ta, por minha morte, 
a meu filho; via .1 rCRponsabilidadc, mas w1o presufllia. 
8 demissão, não tinha medo dulla; cntrct~nr.o, sempre 
que ella vinb,,, en considemv;o I>S::e <lill como um no~ 
mais felizes do minha vida; do sei se aos outros acon• 
tece o llHlRmo, 

Os fins du fort;a nã.o ~~onsi:Htttll ~~JHma:~ oro obrar na 
occasião am qu~ para is lo ó dmma~• ; é necossario ins· 
tmi-la, é necessario habifit,·la, é nerePsari•> extremar 
dos b&biros militncs o• halutos do Cidolddo, o isso mt•> 
se faz de reponto. 

Eu trabalhava, portanto, como se tivesse de deixar a. 
p>Bta a meu filho. Lá v~ mos sanhores chamar-me arifttO• 
r.rotn; digo quo antes is<o do que s•rvir mal ao meu palr.. 
Não sei se o logar de ministro é bom ; é bom para '!Uom 
qoer ir pa,·a o céo, pua quem trabalha para o faturn, e 
não para os applausos do dia, e nã<l p•ra encher a bar-

A-.crescll a isso '{UA a maneira de chamar ~o.:te para o 
exercito é urna manai r• horrível; i•to então V•i ~rr,nder 
os direitos de cada um cidadão. tr•z despezas e é nm11 
crueldade : supp~nho que O>tou filiando p•unte pes•oas 
que teem tido oe~~•iiio de vêr e rle pr•ticar o qua é o 
re<JrUtamento. O nobre mini.tro, prcsirl~nto do conselho, 
parece-me que diz j.,o no sou rolatorio, olte santo a 
necc•siJade de uma fci do r~crut•mento; mas, emtim, 

riga o a algibeira; ist11 não é qualidade do hom~m. é 
qoalida~e de caturra; essa fumo de dinheiro e do nrran~ 
jos é vil, é de~prezivel; ma3 a•pirar a glori~ o a e;tim~ 
de seus concldad~os, querer um futoro brilhante para a. 
SD'I pntria, isto é uma missão muito bouhn, e qn•m qoflr 
est.u cousas devo s~rvir com J~al.Jndo, d,ve manif<lstnr •s 
ver.!adoiras noceEsidadcs publicas o p1•dir o r.oncor<o da· 
qq•Jles que novcm concrrror parn isso: ~s membro• da 
nssombléa ge.r,ll não podcr~to deixar de desej,,r o l1em o A 

f-licid•dc de so!U paiz, embora ~ej:ro prrjudical!os em 
um ou outro pequeno intere;se; o bem do paiz esti. acima 
de todos os interesses, 

· o qno é qno passa? é osta n phrasc 1li,Q11a d" "r.rtver-se 
co111. letras de ouro: • As forca• llxa ta• •erão compll'ta· 
d~s por oog,jamAnto vofuntario e p~lo recruta!llAUto, 
nos termos d~~ disposiçõe< qur. exi~tirem. • Qur•es são 
as disposições que exi•tem? E' • vioJcncia, é a protec
ção ao forLO • a porseguic~o no fraco, eis cumo so f,,z o 
rccrut~mento; é, como j:í disse um mini>tro no parla
monto, uma caça-la da humeos. Reconheço que o• meios n!o cb•gão, mrs t~mh~m digo 

que OR meios cheg~rião, se os mio imos applicassol!l Oj 

r!inheiros ás vordalr.iras noces•idado~. se qoízessem re
nunciar a horanca rle fPUS antecessores; os abusos que 
elles pratic:írão, dtiix:\rilo como que em herança ; se os 
nobres minbtros entrassem franeamente nesta investi~•· 
ciio, havrão do v~ r que O< dinheiros chegil~. O ministro 
quo isto flze~••, havia de ter o applaoso do paiz e mesm1 
W11iori.1R nas carnaras; P, Sll não ttve~sP, pod'3ria. f'X• rcer 
os direitos de qne ~constituição o iovest1o par" chamar 
as cou~as ~o >c o caminho, embora fos•• victim<~. Esta IÍ 
a primeira qualidade do milit•r; o miliiar que olha par., 
as po.juenas cousas e que n~o olha para a gloria, merece 

Ora, com homens eaç•dos é que so h~ de mnnter um 
Hnaito, o um e!.ercito qr>e não tem occasião de disci· 
plinar·se, qn• não é po<SIV•I dis,iplin,r, porque a todo 
o moment> ó estorva·1n pur neceSSiriHde< que so rnulti· 
r>fi,~iio ao infinito'! l'r.ruritta··rne o nuhre roiuistro, ba 
falta de cor:tg"m em niio dizer 11 verdade perante o par· 
lamento; is~o ó IH me.1o das maioria<, quno~o aliás o 
uobre mioi.tro e;tá pela con>tituição invu.-tulo de po· 
deres pua atl'ronta-las. Eu cnt•ndo que, embora o ha· 
llilo t••niJa •·lado nos homen• t11l ou qflal prcconcnllo 
ácer~a do r•rincipio das maiorias, com tudo o amor do 
paiz, o conhecimento d11 V•Jrdade poderião dar-nos orna 
maioria r~al e nrro P"quena, F.dlem os Srs. ministros, 
digão ns verdadeira. ne<:esoi<lado~ do paiz, e •a duviJo 
qaa, apczar dos habitas c prewnceitos, ns r.•marns re· 
sMrlo :í essas ver:iadeirns neoos~i·lados Portan1o o nwl 
est~ nos mini~tros, nR mini.<tro! ;ii o a peste qurlllagella o 
paiz. Eis as minhas c:onvirçlles. Poderei es1ar em erro, 
mas en1ne regulo por mim, Emquanto as maiorias for"m 
sómente por transacçü•s, por sor.liJas convenienci•s, 
por interesses mes1uinhos .... maUitil p~ste, Deus at~a·bo 
com ella. 

b•l• na cabeç11 pora tomar juizo. · 
S. Ex. não póda deixar d-. reconhecer a ner.es•ioladc 

que temos de um exercito, ~ C;(•rr.ito coou lli<clplin~t. 
Estarnos em pa! foli~m•nte, mas quem s&bo o que occor· 
rerá ri•pnis? D;vernos dormir tr .• nquilloK? Se mesmn, 
no gabinete houve ministros, que queriiio o ~mprego da 
fMca e qr1a por d1vergoncia a est" respeit•l demiuirão-sc, 
CO!'JO pod.~mos c.1tar t~o tranqoillos sobra n p ~pu· 
bhca? Mas como contar.·mos com a força, ~c nii.o houver 
meio• do ohtu·l• do antem~o afim da poder ser dbcipli· 
nada? O nohr•J ministro hcm hl~ ente••de; sn ppnnho qnA 
j:i se tem At'.hiHlo em rirr.umstnncia< de saber o quo ti 
uma força s•m ~isciplina: Ocas me livrA 'l" tropn inrli~
niplinada, Deu• me hvro do s~r 1ou ohefd. Graças á 
Providencia, n unra llz fuzilar ninguem .... 

O Sn. PRF.SIDENTP; no coNsGLno:- E falia aqui todos 
os dias em hala M caheça, 

Sr. presidente, V. Ex. ha do p~rmittir que cu, quando 
fallo cm recrutamento, vA di~cutindo as outr•s neces
sidades do pliz, vá tambem nos impostos. Orn, note 
V. Ex. o qu~ se está pr.l!iflando na nossa torra, e v•j11 
se não se accumuliiQ cnos•s para uma fxplosão terrível, 
que Deu~ desvie de nós. Dizem todos os Srs. miniltros, 
ou os ministros do the.~ouro, que ba un~ poucos do annos, 
não soi se ha seis nnnos, temos um dtficil; di~em que 
as nossas dosptJzas liiO nl•írn da no~sa receita; e o que 
se faz? O mesmo '!fiA se f•z t:orn o ro,:rutamenr.o, doixiio 
ns cousas como C>táo, c dizem : • Emittiio-so l>ilhetus 
do thesouro pura supprir o deficit de 8,000:000$. ' 
Meus, seuhores, ouJo querem levar o p:dz ? g;tol é o 
!~gado I]UO qo~reis deixu r nos vossos vindonros ~ OR n1i· 
nistros ·estão no hnl>i to no vivor au jo·ur lc jottr, pnrece 
que osperào scl' dt]Utittltltm no flia srH''Jinto: muito tds!r 
ó n posi~:io do un> mit:btro f 

O Sn, VISC•lNnm om Ar.nuQu!lnouE:- ... scfosser,IJrig•do, 
senhor pre•itloute, a mandar fuzilar al~uem, nao >ei o 
que seria rio mim; mas o meu rJevor t•ra ruan<l:1r fu1.ilar 
e ou sou escravo do dever; por isso di;:o >JUil, qoaeoquer 
qno sejiin os ~ent1mencos do huruanid~d" "phílan<roJ.i•, 
ton· de paciend •, ó indiSfiOO•avol havor di•ciplion 

Mas suppunbnmos quo, fdt~s lotb:o~ ;1s Ol~tllll•flliaq.,. 
i'i<M·se quo n~o fatlo dessa economia du quo nos fAIIO•I 
nqui o Sr. ministro da mar1~oha; nil.o IDillodar compr:>r 
Zl·il.l;t não é cr.o·nowia, ú rct1x1ç;to. I~' prt:ci.~o eurta.r pur · 
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~ 1111 oll 3 s du•pczu; ')U'l s:i:, io~tcis, 6 noces~ario qu". o 
'-' 1 ;,:•~nt 11 i -:i.UÍ,, cp.111 é IMlti o, M1Ja. tlnfur~atlo, o nc~essaua 
<!U" ,, J,,O/ràu '"i• 1~-irAo o quo o homem honc>l•l s'j" 
/d•pt!i~;tdo; 110 uuLr;, mandra náu SrJ gover·na. Crtar ~o· 
11:u~s Jlara cu1·anjtlr rapaZtiH, ü que ó i·to 'l fJUtl arr.~nJ!l.S 
hãtJ Hl\le:; '} fJLÍ:j ( ... Ir,.:. U•l fira~Íl tlCO fJU6 OS JJJCJVO:i l:O UC• 
eup··m, puosi\o disLin~uir s• o ospirar ~ tauo quanto 
tm Ulllil sucielad• su pó:lu.•si'ir.r1 

Ma" eu fi~,uo a hypot!Jo.;a de qua, feitas todas as 
oconumias, obrando-w comloda a fiscoliza~ão, os nossos 
üinlieiros dio chr-gujjm ; ~~~ di~o quo cbt!g:1u, mas 
~uppnniJalllO.< que uáu chegãu: por <Ju• razão IJiLo hava· 
mos do iw pôr 1 ~;s.;a chor:dcira de pobroza... qua 
pobreza ó essa? Não v•·jo seniio rir1uaz~ vor toda a parle 
p••rA ou,Ju me vuUu 011 p.dz; o howoUl IU'lÍ:f inslgllitl
cante, com o '"u tr,IJalho nwderado, I•ilo só Lam pãu 
g.nho, como ~tú J•óJe la~" r um peeulio; Ji>t11 lenho 
exp,rlon.:ía: vêm es,es colonos ao Bra>il, ch~g~o. vão 
p"ra qu .. lqner C1>3, toem mtlhor pão do que liu bãr• em 
saa 1•rra, melhor a~;·~••hu, o I zem logo uu1 lun·l·• de 
e~c:nomi:,s; n:'iu P assi111 ~ Ma i o~ nos~os pr•tricius ltJew 
vs s;us h;~bitos, o ueldxu, a prlllenç!io <lo achar um 
ernpre~uínho publit:o m•~i•nl• empenhos... Nole·se 
bo"' qu••" empenl•o é Ilibo le~itimo d11 oligarchi•, ''"" 
•erá o primo~"uiw, m•s é uw dos prcdiltlctos, talvez 
~rjo " ll~llJ:IIllÍIU •• 

n Sa. SiLVEIRA DA b!OT'rA:- Isso ó do tempo de 
Aal:io, 

O Sn. VJsco~ne nc ALDUOUEIJQU!l: -Porque nãe 
laai'Om<.s J, impôr? A ;eccit·• não chPg••? Q~rl quer 
dizer cot" meio rl~ r•JCCÍI• - owiuiio·se bilhetes rlo the
sour~- ~ Q.Ja .• dü é que se 1·mi11em lu! belos rlo the· 
gúuro t QnarH.to ,,,,Jos ro :onbecern og p~rigos em que 
flt~t:uuus á·!f-l'ca lia. cir~llliiçãu, yuan·io o uo ... so cambio 
ll~i~a, apozar dd uwa pndtução riqui;siu~a ! 

O Sn. Souz,\ ~·nANco :- A~oiado. 

O Sn vascoNo< llE ALnuouEnQuE:- Como é qud 
~o vr.i "'~illir8,000 000$ n:~ rirculs1<lo. '}U~n·.to vs h•n· 
.:os creaJ,s l'"r Dili • tulro l•t.lo ~u'ru tudo em con· 
fu~ilo, ustã .. roolam~n·Jo e lutando cow o govoruo ~ 
~ão sti 'c o govewo •e verá obrilpdo a mandar lusilar 
arguas ; olles u:io :;ãC) nul!Larrs, uJa~ o ne~ocio am•a~a ... 

Senhllr•s, de•culpo os nobres minislr~s, po•IJIB todos 
dles o que qu-rem é ver-so livr•s dgs ramar.s; • fixe-se 
a força, d".Jar•·se qoo ser~ comple1<da pelo recruta· 
•noDIO nO'! l,riUOR das Uisp·"Í~ÕQS qoe existirtW; VO!tb:io 
us bilbet's do !besouro, ac,bo·s~ com i>l.l, • Mas eu, 
"omQ ~~~ri~o qne soa rios Srft, mio i! lra•s, uilo posso doi· 
;;a_r de :•dvonir-Jbes tJlld all•n<lilo bem pua o passo quo 
..tio; V•jào qa~. "" "rrepi•r•m carr•u·a, polem contar 
<!Dili uma lllálCIIÍ:I nucional. N:to é co<U a maiori.J do,q 
pro lilo·:t,.s "om que~1 se r•1•a•1• o pno-ald·ló; não ó cr•m 
~~,.;s~s fJdO ''"' Srs. nuublros hão dn cuu:;r~IJ.ir Ut~Usa Pl
t:.tHUi1: ;1SSÍU1 h:lu •lO ~~g~t'rtYar os m:dtH du um pdz. para 
lnJ' UUI J't'l~lllt'.\\1o, '}Ut•ru lillhO IJU;J.J? E a dt~:~giiLC:l. ti quH 
t.ft.Hltt.io ucu r1aviu n:tUf,n.•:;~. t:wto owrrd o pilotu como 
h.i p.ss.q~oirOii q,uo nã., t(mm eulpn do . .; t.HN3 tJo pJiotu .•. 

r.on;t'tiiÍ\·át) não nos on~ina o Yéf.lltbiro cumiulw •lo 
uwllwr gvvctiHU'LUúS o uu~:.o pa1z. l~t11t~d toda~ as tlr.o
noauias, todas as redu•:çõ,·.~, o du,lwiro não chrga ? I RI· 
punha-su, que não ciJq~Ja··•• 

O Sn. pnesliiENTe :-Peco U.·en~., ao nohro senaalnr, 
pH..L tJ1z~r IJUJ uáo t:l\l:unu.s: !JiSiliHin,Jo ;, rtH:cita nrrn iL 
tlcspez.:. do E•l•tlo, c suu a Jlxação das furcas de letra. 

O S11 , vJsr.oNn~ DC ALnuou~uQUE: -E' a flxac:I•) dr-s 
(u:ç,s do terra, mas u~~r" i~:~to é jJftJ•:i,.H.l pi'Ímeiro let di· 
11 hoiN, l'arece que V. Ex. nunca mu ~iu, nem u1e co· 
nhm:eu .... V. Ex. u•io suho qoo e~t:.s ;ão as minhas 
jdóas •1osr1e que me assunto no pnrlaruenl·•? Como diz 
I(UO estou l•lt•ntlo nu orçawonto? llu l(noreri• I( OO a 
ü.ta~ão dao forc•s de tllrr;J e de ruar lu.so uma vtrba do 
or~uwcr.to; cu dispensava c·~·· offi.,ine~ do avi lo, e 
olllr.iat!s tJC IJautica, uog~nheiros, capedães. ow , ti•:. ; 
quea·eria uma vBrbiL na lti do orcamrmto para n fixaciio 
tias forças, ns~iw cüruu p•ra (V. Ex. permitia, porquu 
isto sim, rl <{UU não ó da força), as•in1 como pa1a as hy· 
pOlhecns,lei famo;a, que tanto t•rror fo!Z, e em que tanta~ 
dilllculda•Jes se •oxerg;l, Qoo1n suba so na lei do orç:1· 
meulú niio apresentarei uma emenuínha n llNlu ruspeiLo ~ 

O Sn. D • .MANt.EL:-Isso é, para o anno que venL. 

O Sn. VJSCONDLl DE ALDUOUEDQUE:- Mesmo na reso
lução. 'l'•nho aqui llli c.rtcíra Ires projuJtos de lei ha 
muito toUJpu proparadoB, tstou procurando illustrar·JUe, 
ouv1r os meus colle~as, e esperaudo occasiào maid 
oworluua para avresental·os, porqua niio quero fazer 
cousas quu ns>Ustem : P(•i• bow, S1·, pr"sideutc, UDI 
dc,tes pn>jedus é sobre hypolhecas, 0l'ol, V. Ex. h.1 da 
pewJinir <(U' cavá tr•rlo~iudo minha< JHiavras: tenho 
dilO aqui que wu candiJato iÍ past.1 d• jastaç~, mas o 
quo ljtler i>SO dizert .Pois quero a pasta da justiça 
!leal p-sta ~!guooa? 'l'umára eu tor l•mpu par• r.;sar, 
•JiuL do ir para o céo; nssun comh um soM:~rto aizia ·nL" 
qu• onLrar em f~g•1 é peior do qa1o ser !usLlado viu to 
v~zes, as;im tarub~m ~~~ di~o quó antes ser fu,iJo,j,. 
viuld vezes do qu• roceber urna ~ast~: os amigos me 
!a~em mais meao do que os iniUJi~o~; os aru1~os, a~ 
attencões.,, oh! Sr. pro>i•1cnte, é muito dJJlioil a posi
çüo do um minhtr~, espoo1almor.to cow os ldgados do 
••a~ unloc••sorcsr ,u.s vomus á •ruestJ.,, L(UA ú o recruta. 
rrmnto, cumq uanto tudo i"tn veu11a a propoeHo. 

!'ots, Sr presi.lenla, sori• urna Jl,roeifuic~o aos bu· 
sihlirr·s nma co•nlribuiç~o na l"''P"IC:i'J dos havere~ de 
ead11 um, para oow ell•• faz01 cru 1u os tngajawentoâ 
Sr prcoid<!lllo, 011, apt·~ar do (j•l•l n lei rio couso aohou 
en,!Jafl~os, quo niio ptlJo a•,hur a l•i do ~yslultla metrico, 
o qu" faz-me rir; apezar ai•so, hco sen,pr• nrtJ c~Jeulo 
n re>)JNito da popula~:io, e uigo IJUO o Brasil não lfiD 
ruanos d• lO,OiJO,GOO de ha!JilanLos: or~, su nó.; eila
belor:e.;s~mos u•ua coulribuicão 111 proprlr~o dos haveras 
ile cdl1a um? Quanto JIOH>Ue o buwem u.aid pobrâ 
p••ssue o ~~~u Lrobalho. l'uiil dn s"u lrabaltJo ell• não 
!"~''" dis 1Jõr d• :!8 por ar1110~ l•lu o mais )Jobro; 
e, se <•lioml,ruws áquillo com q.lu devem r.orworrer 
os wais rit:os, pois que lo<lo~ do~•m coulribulr na 
proporção de seus havere;, não polia mos ler 1), 8 ou 
11J,L•OU:G003? ~ ""'o Lliuheiro qtu png~ss11mos c r" de 
ga·aca? Es>~l contriliui,ão u~u vinna livrar-nos da peslõ 
Uo rec1 ut:IDHJUto? 

iS r. lJ!rl,.:itillOit) 1 /L fiOS":\ CO/IliUltlidlY lt~UJ ·Sú CUrllO UOI~ 
obr.1 tia .:ronc:Io: Mt:ou os podni'HS t; catla um vai s~ 
:lrHIIIj,III'IO COtUU [IÓlti, i'l fi t!IJIINtilUiÇii.O IIOIIJJUflla. .lLt'~Jl
~::1tJ Stl rl.'i. M~s. qw~tJdo Hlla dcwrminu IJUt'l Btl lb.ll an. 
JIUi.I.ICIJCnlcJ ils c.IM~p~z"s puhliuus, diz tami.Jt-~m : • o tt!p:lf· 
1ir 11 ~OIItrlb.t~çiin dtru t;,, • })tlu~cmos b11lJl, p(Jrquu a 
.:un>LIIU•c•!o <li~ IS lo). Swl um ubsurdu? a coutriLuicão 
1Ua·,,.,:ta ó ULil bi1:hu dt) s1tt:1 cube~,~;,s CJllJ nos vem prt•ju
di~nr? 'l',.l'{t'7. 'filO n1tJ; ~JI,":litHnos 1: vnn~mos Sl~ ~ nosaa 

l;j,,uhores, a liba,rJ•dú custa cJro, ryuem IJUH ser livre 
dr~vo tJ.,t:n· p1owpto ll cowprcmcttcr HdUS cupilaot~; :~o 

queremos UUill lei, em vil ludo t111 qu.\l não llSIOjomr.s a 
t•,do o nwmonlo sujoilos 11 quo um rl,Jcgado ou om ••· 
Larru llcJ poJieja JHI,.,sa vil' á HO.~su. t:J8a ug:~rtilr viultJnta .. 
m:nt" um lwmcru " leva-lo !Jara u pris~o ulim de as~en. 



SESSÃO EM J G DE AGOSTO DE i Sol 1~3 

t~r praç1 contra ,1 suo. \'ontal•l, o que ú mnir.n rlnlnrMn 1 f:lrüs :i elas.••• rnili,.r, c cn e.'t:·n jt'-Y'V:odid" :~cqrre r:i•• 
r. j.nconvBnicntrJ, v,,,,~ }H'nl n penl\ qoe srwritiqnrmo!-lum ~~ w·Jo prc~o do ert;.:t~j.~rnr:nt.o nmn p dns 22.iJO() }Jrt~C3S tlP. 
dia. de no~~o renr1imenlo nnnunl; e~sa r.nntrthniç:t·• ó f.l'rr:t; é pt~la ~dru1ttç:1n: não sr:1 m fJliP.íf:r.li q11., Wt'U 
muito barata, tr:~onquii)Jscmr-RO, s~ fJIJf!ft<mO~ fi(Jr lh•res. fllht.) siJ,(il. 11. carrcir;, nJili'!tr, to li~ 8 OU }(J llfiOO.Il do Q,'i· 

ó r,redso RHrtJH'"' justo;"~, (! pr•·r~i.>~o qnH contribuamo.~ p.!lta 1:ola militar CHlrfi.o na primoirn. D·iUCitÇli.o. To•tos n1~S IJiifZ 

liB ver.fadeiras nrces.rdq~cs d,, p~iz. o o r•c•tUnrnento 6 •lOVtlmo• os(orç.r P"r dará •s•a classe nqndlo bri·• qu• 
11ma verdad•ira rrecessi:l11•le; não ~óleo Mtadu m<~nter- snmpr• teve n11s rrnc~~scivilisauaa. E.;e durh·iro ,,fi,, ó 
$C, não p(!de o governo deNcrnponhar ns "'"'" nt•ri!Joiçó••s, •ó para contrntar homens para sLI•Indo•; é para qno 
BB não tivrr uroa fo•ca re~ularment•J orgnPis·•d• p<ra o.•san homdn• fação MO tiro.:inio. seus r·studos, porqu•• 
:t·u•hr a qunfqu~r p••rturh••Cii•t quo porvrnrnra npparoça ua classu militar estud~-8~, e cstuda-so m"terias IIIUIIO 

no fiAi~; po• tanto eos" rnntrihuic[o, "" •• impor.osso intnr•'s<nntes 11 sodcdarte. ParrJd qun !<mos horrtH', quo 
·ncho que hn•h ~o ••·r nbraçnda. Qu•m bom conlrcc; "~ repcllimos a v1da miltllr; m's ru l!ntowlo 110~ dnv"mo~ 
horroro• rlo racrut~rnenw, quem vô a inJU>tica com quo soros prtmeirns a. daf o t•xnmpfu apnsenlao•lu os nos.<os 
p~rs•guimos o pobra" protegornos o rico... litltos ao exer::itB, nlio para, por empenlHs. JlOr patro· 

o Sn. D. ~IANOEL :_E' verdade. nat11, preterirem seu~ camaradas, m•s par.J ~•goir••m c. 
mesmo cnmmho que cstr.s. para flA ennobrrlcér,,m, N:io tl 

o Sn. VJSCOI'ioE DE ALDUQUERQUE : - .... injustiça o ver~am!oho; 08 h:..!Jitos p•t•rrtos, I"' hnhihe ''" rami· 
~om n qual nó~ agitqmos o arcb"t• p.rn uma revolução, ln, oh, vão muito 1 otns a o~cola rr.i!itar rí u wn P.r.ol"' 
l1a de reronhccor qae O!&a contribuição soril justa. de nobre~• ; todos os meios devemos proeura• PM~ qu~ 

Vou m1is i!dianto. Aind~ mesmn quo continruss•m essa classe B•J cle\'C á posição que jastnmunte lh6 
rs dissipocõ•ls, o tthuso dos dinh•iros publico~, 1e bou- comparo. 
ves<e um" contríbu•cio que pudes~o evitar" meio do G mcordo em que nem todos os ht!mens tenm os 
ret.rutnm,nto, ru votaria por "''" conrribuicão par• mesmo.~ sentimentos; que se importá,,, por •xcmrl•>, r,~ 
livrar m•as c11ncidndãus d•qrtelle fi •gel lo, Ei.~ nqui como homens rosticos com a gloria 7 O qoe qu~rcm vt!r 6 o 
r·u querín que os Sr;. mtni•rros aproeent•ss•m a fix•ciio dinheiro; pois bem. conrrituaaw• todos na propnrç:io 
de forç •s. S. Ex. q•r•r 14 000 pracas, e en di~o qtJe nilo dos 0r.ssos haveres plm chamar csiCR bomcn.~. •fim dtl 

A bastante; rn•s Mtfim ~uppnnham•·s qnc, JHr.\ tornar educa-los e prep.ra·los p>ra a soci•darlo. Ma> pel,; ma
f'ITectivo es<e nurn•rJ de praç.1~, o nt.•hrl\. minf~tro no~ ncira pnr quo sH f.,z isso 3etuolmento ... Oh. s•oborP.s, 

· llizin: • Qacro t<l qaontio para contntarvoluntarios , , rJegra.in·s~ a clnssn: pnis os f,Jcinoruso; é qu" d•Vr<m 
r•u n~o rl!cusari•, o creio quo as camaras não rar.us·.riào if p•ra o flxcrc-to 1 l!:st.1 mn.,eira dP. rocrut~r é que 011 
isso, e~pMi;lmente quau~o dias ltern "on<irleras<rm rio dar dof•nsr,rcs ao p··iz? O mmt nobre amigo, presi
l•lfJOi os males qn•J se originno do roorutomenlo. Aind• dcr.te do c•mselho. llODAÍnta qua lhe dig.1 QIJC tPnho 
vou mais longe: não gétsto de vtlr e•trangnir.Js M cl•r- razão i t;m havido algum dcsr.uidn da parle d• S li:lt., 
dto, não é IJ0/1 cons•; tnnF, nimla as,im. se pua ]tfP.rll· >ilo hernnça~. Ma• entremo; no verdudeiro "•mintro; 
r.her o numero de prnças fos•e nerc,ario, en•q•Janto •e este prnjc•:to devia ser .-jeifa·lo; isto Irão ~urna lei, 
illus•r~ rnethor a no"" P"l'lllaç'lo, chamar "'trangeiros q~e um ministeri•> leal n~opto; isto~ nma esparrelh; 
n~o arregimerrtarlos. ma~ 11ar.4 servtrem com CJS brdsi· des~r•ç1dos riA nó~ se tivcraws necessidade de us.r da 
leiros, eu não poria duvida em annuir a i.•so. furcn com semelhante geniP., 

Sr. prcsid•nte, ó not.vcl qne PO, qu~ foi sold.tdn, F.' notav;l i•tO, sP-nhores; en nm nrtigo rliz a 1•1 qno 
falia a<sim. Tcuhn um Olho ló o meu Honj•miml, qoo para os rasos cxtrMrrlinario< lrover:l 2~.000 pr,cns o 
nss.ntou pr>p, e D·u• me livre que ellej.lmn~s se l•m· cm outro nrtigo di?. qnA r.m r.asos extraor·•iu"ri•ts o go • 
.!Jro de niio ~er ox,,cntor tlel do >cus rt•ver•s mitit·ms; verrto Jançar:l miio de 5.000 ho>nen< da ~n:errta "'r.ionnl: 
J)'US me livre dis<o, ea 'cria n•u1to d•·sgracado •cm dn! o que é isto, Mnlrore•? Q~ercm o• Srs. ministro< nt•r 
vida; mas nr.r~dil[o que eu n;o t11nllo motivos de as mãos do govnruo? Não ser• i ministenal, "'~" son 
lastimar mt·n Iii roo? Não porque eu n~o rcllonhec~ que governista: pois em um caso cttraurdinario o governQ 
a profissão rnilitor é um• profissõo ill•bre; r:u me !em• limita-se a r·slc oo aquelfe numero? Os en~os Pltlrnor
}Jro d• orfocnção qua ti•e; nhi ajtr•nde-•n a viver na dioPrlos pndem sr r prevenidos 9 fligo no nohre presi-
soeiedadc, ap1ende-se a rc•rei•ar sen.1 superiores . • dml! do conselho qnc, cm oa~os rxtraordinario•, velhos 

O Sn. D. ~J.11;oet dá 001 apnrt~. e menino~. hllm•ns ." mufll~.ras, n•ciouarJs c estrangeiros 
h~o do ir J•ara ns trrnr.heira>. 

O Sn. vucoNoe DE Atouour.nour.: -N•i·• jnl~oe V. 
EK. pí!lo que ó, m>~s sim pulo quedova ser: 0 que f•triio O Sn. rnr.srne:>TE no CONSJÇLJJO:- M~s a lei exige 
os primeiros cav•IJciros rio mondo, s"11Ao militn~s? o quo so mnrqoo. 
primeiro principio que. Jllore,sa o militar ó 11 p·•lmo.n; 6 O Sn. O. AJ,\NOP.J.:- A cou>tit11iciio exige, 
a prolissãn por r·xccllenda, o queremos nús dt~grada·lll? 
llous nos lirr<~, 

O Sn. D. MA~Onr, tlá um npnrte. 
o Sn. \'ISCO;\' III: "'~ A I.DUQUI:IlQUE: -Eseravos, lllOi 

~Ut\'iJoro.< do sou pliz. 

O SR. ll. M.\NOJl!.: - Isso nós toioq rülllOS, 

O Sn. VJscn~or. nll AJ.ntrour.nQur.: - Sim, ~xige, 
mas 1í outra r.rm1-1a; ni'itl rouwu1 n mn·rm por Jono; a 
r.on6tiluicão di?., snnhorrs,-n ror~n m11itar.-Náo ~ • 
pnisnnnda. Se ó drs~rJ•cndn o rnilitar quo s• nr.ha á te• ta 
de um corpo indisoiplina~o. muito mais lie~~ract•dl A 
nqnrll" qna s" nchn 11 t••stn rln 1111ÍS•tnado: r~t-s IJOuJOns 
ni\o RCTT'Cm: f:fin !1o rJR t·i•inrlãiJfi, tni'IJI mn1fo nwrllcirJJOtJto, 

O Sn \"ISCONPC J•ll A~onoucuouJ::- Jnr;io... mos p1rn a dhdplina d' r•xerctt•, n(Jro, •onhorPs. 

O Sn. D. MANOEL:- Todo~ nó! jnramns. O Rn. rnr.srnr.NTil 11~ GONS~J.n~:- C::unrormn i no 
O Sn. \'Jsr.o~m; PP. A Lmrorrr.norr, : _ .. Jrrirlll'irnnr.o]111• nio-Grande do Sul >[o nptirnos • .,t.latfos. 

no seu po ... to do fJUO r.h·,n•tun,t ·•n: t1.'l nnq·n-. uiiojnrflo, O ~n. \'IS!:nl\"nr. ~r: Ar.nnonr.non~:- T~~.n,h~m nt,rqno 
n:ru sn arrisciio tt l·~,~ar l.lrtHI h·d:t nn r·fllt p. A iii I;• Jtnjrt, 

1 
Fnmpr'' trVMi'if') a ·d.fa d•' Ffllda 1:fup; n provinr.i~ fiO Riu· 

U[l:) ~ou cu sú, h a rnn110~ hrasi!Pi r.1.~ rJIIP d ·•:!i :i o ~c 11..; 1 l~r:lntlL' (lo Rnl é nm:n pro,·intir~ qne t~tü !O"~u,1,~ ~c:nlJ 11·e ,·,qú 
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~s ar100s na mio o ú .!~mais a mais uma provin•ia cria· .nnno- A- não pólo S<'r prl'judicado peh ld qoo foi 
dor•, o us homens de~icados a criar s•do •ào mais mil i- foila no auno -li -; qual a eonsequoucb ? Compti
lar.s du que o; lavradores. ~la• assim mesmo, so fussow ea-so a esr.ripturac:lo; Vf.rbi yrati,., ~»onwi praça o anno 
tropas oisdplinadas, era melhor. 1!.' muito más ccouo- passado, com a coudicão du dar em dinheiro tanto pelo 
mico, 1euhoros. o uso da força r,;golar, d• f<>rc" ne linh.• tumpo qno f,dtJE. .. · 
do que o das auxiliares; não é só quantu ao cwprcstimo, O Sn. IUNJsTtro DA AGIIICULTUHA :-Mas is;o'á da lei. 
IJUrrnto á ap,•hcaç:io, mas tamb~m quanto á dosp~za; estes 
)tumens vãu f•zer falta ás suas iuuu;trihs, ás suas occup•
~úos, •ào 1 ucros cessantos, damnos emorgrrntes, Nu cuHo <I e 
uma iuvasão cstrdogeira, n~o ó >ó a ~uard·• nacional qtlu 
devo ser chamada; todos büo de Jrrcstu-se cuu1 o quo 
J'nJ.rom para !ugirmus do ~·C i~o um trm11os anora'"'"· 
UJas ó JHle~.ssario li:ur. parJ od ca~os orJioarios e para. 
us cxtmouliuario•, (Jrça milit•r. Se, verúi {J'aliâ, tive;
souws uma ~uerr•, o gQvorno. lançaria, mão aaquolles 
meios •JUO tivess•, com a queiJos ci•ladãos lfU" •o lho 
rloulurasscrn ; Wls depois reourrcria bO p.rlamonto pau 
txpur as 'ircumstaocias do paiz, então: pedi na accrcs
r.lmo do força o estd ueerescimo ti muito fJcil, ó acrrósci· 
mo de ninbuiro p~ra e>ta dospeza. · · 

Senhores, são necessarios esses impostos, m~s quando 
~e fall:o nellos, ouço uma bulha muito granrle; não du· 
virlo, Sr. pra•idonto, qao tonhão havido obuios 11a tll:l
lJeira de e.tecutar a lei, não duvido mesmo que c>to 
ciJUVa oc re~ulameatos seja u•n pooco precipitada, se 
Itâu ha il•feitos na sua e>soncia ; mas dizer que o p:~iz 
não pldrJ pagar esses impootus, n•go isso; púde pag'E, 
porrplll as nossas circumstanr:i•s nãu sio tão de•gr:•c•das 
como '" diz; o holltorn, rJue quer trabalh:tr no nosso p1iz, 
t11w mtius de viver '"'"' deconda, tern moios de eeono
mis:~r o tem meios rle contribuir para as necessidade• 
J>uLJicas. Essa; sim, seria a lei que eu quereria. que se 
Votass~. 

A guanh nacional tem soa applicaç:io especial, tem 
d.t S11rvir nas locali<ladcs; portauto, uma vez rJUO n:iJ 
;tlnndouorn scui dowicilios, póJa prest'r tal ou qual 
>crv~çll; ma" chamar estl geme para o scrvico do tropa 
llo hnh., ll"r• dcstaMr nllsta ou naquolla provinci4 é 
~n·n~s ecc.uomico; ~à o serei eu que concorra para que 
Isso s~ o•t•h•leça, 

fl,m dizia eu quo er;io 10,000 pr•cr.s, não estava 
ür.jutvoroado; purquo 4,GOO Eão d• cerrpos drJ guarnicàJ: 
}tru~rtauwutu dHa-força di~ponivel- sào 11',000. 

U Sn. l'llE>ll>HN'll!: 110 cuNsE•uu: -'fod~ e!Ja ó dispo-
uivei. · 

O Sn. Vtsr.oNPm m: A Lnuouenoue: - O mini>torio 
quer sr r minhterio du ju•li1a ? Oh ! tom toda a rnutha 
'ywp•thi•, mas ú n•ecssurio qn• compra sua p•lavra, 
á flt'Ct'ssario qne n:'io dig~: - Qllcro jusliça-e priitique 
ir·ju~"~ti~a; e uoccssaiu que a ttl~}Jeitu do dirrito de Ciuta 
UW, 6 IJC.StO CíJ.:lO t.SSitS tJISpw!Í~ÕeS COIJStaOIOUUHitd aho • 
radns tr .• zcm urna escriptur;r;:i.o cuw(llie&di.<sima; esta 
disposi~ão esto anno Jtão ó identiea á do anuo J>n&sado, 
nem á du anno atr>zMo, 

I!;' isto o que dizem que é bom f.zor lados os annos? 
f,to é atr~pellar o governo; vot r contra semulhant~ 
cou•• é vot..r C•JID o ~ovcrno, a impugnacão fotta a se
wollwtto uti,;<1 po~ct·â •or faV<·r>Vel uus Srs. utiuistros; 
mas ollos laborãu com um ~ranole pesart,Jo, as m&iorias 
nãu di~em a vorda1,•, querem olloorier ;o empenho, ó 
um lega·i~ quo ba d" sa sompro dtffieil renunciar. 

Polowenos,em minhll cnnoC•Hncia,supponho que apre
sontanJo o;tas ub.<orva~ões t•nllo feito aquillo que eu 
deseJaria quo so wo fizesse, parque o.> meus amigos rrão 
>iio aquallos que mo dào ••mpre ame·ns; de>tju que mo 
fa~ao oh1orv. çúos, alias uãu s:io; sopfH•nlw que tudo 
quauLtt L~nhotliLo é c tu favur do govrrnu .M~:~.H o ncgot.ao 
ó tão diffiuil; so S. Ex. quer dar moia volta á dirdta, 
moi~ volt" á e•querd•t, cu1no aquello ollldaltle quem 
faliu! o outro dia, s.j:1 feita a >Ua vernt.••ie Eu tcnlw 
feito isto a outros, was, srnhor.s, na intenção de dcs
P'Jrt:tr a lttlooçiío do governo; é ht•> que julgo conve· 
ut~ntt3 J ... z,~r; porém n;ro ·Íluportunard m11üi os nCJ.broq 
mi(JÍI'itros, t1 t·rdu qut~ J.lào cuCrbÍ em outra qucst:Io, quo 
oówentrJ a fl.t•ciio de forc•s de torr~ me occupou, 

0 SH. MARQUI!:Z DE CAX!AS (pmidenls do cnn· 
~tllw):-Sr. prosirluule, o nubru sr·naJur que a-cal.iou uc 
~outar-oe princi!Jiuu u seu discur;o dizendo quu o pro
Jecto •Juo Jiu ""forcas de tenacstava eivado da po.1te, o 
que por isso uãu dovta ~n••ar; m"s, prucorando d•mons· 
Ir• r •sta proposição, S. E.t, Jiu.itou so a !Usteutar sua 
opiuiíiiJ lt.IDito nnu~:~ de tJUe o rtJautamento duviíl SH 
feito uui~aru•utu por diulwiro. Esta opinião do núbro 
s;ua~or s"t'J muho tóa, porúw cruio que ti singular; 

tl Sn. Vt<CoNt>~ 11~ ALIIUQUCIIQUI~:- O r carpes dtJ au;da u:io ouvi, nas duas casas do pari amonto, alguem 
~uarrucno u:iu po.Hm nuuca ~··· a•JUCila dhdj>lttw. rJuo (jlle ~ B~>hlltlam•, o mo paruco que olla ti atd contra a 
lUUl O C.X.t!ll!iLO. ••• CO'CMtltUICI\u. 

() Sn. t•nESIU~~TE DO CIJNSELllo dá Ulll apartoJ. Ü Stl. VISCONDE DI: ALDUQU~llQUll ;-Qh! iiSO nfio! 

tJ Sn, l'tscoNoe 11 ~ ALnuouenouE: - Ní>io Lmn o O Sn. l'llESID~NTE 110 coNSELno: -Nas ·circumstan-
no!tro ~erwralu :1uu e>tá dizeuJo, As tropao do guarni(oàu ciasAm <JUd r>os achamos, comquarrto S. ~·x. dig< que &ilfl 

t ·urlctu a !:rÍl•Uiisar·s• nas lo,•ali-lade.<; t•sta ó a oXl>r,ss:lr> ~rospera,, u:iu s~i como sen\ pos;ivol d.n, a 14,000 ou 
<lo~ lltos:ros u uós uão dovuwos quonr tropa; IJUu se lo,úOO hoUl!liiS de quu so prer.isa, uma quantia de di• 
c• wullse~11. ulwiro t•l que ~a possa curnHar par~ u sorviço em um 

Soulwms, tu los os anuos srJ estabduco u1na nov~ dis- paiz .:uruo o uosso, oudo so pag:• a qualquer trabalhador 
)tusi,ilrl ácerca al 'luauti., pola IJUal o recrutado pó lu ~s a :lS (lOr dia. Não h:. ~~ruitL' tewpo que urn ami~o 
t•·gatar-.u, e como a ld u;io tmu eiToito retroactivo, ru~u, sabeud.o quo em um dos corpos do exercito ião ter 
ucorrteco que é Jlrcciso hav•r no quartel-~an~rral uma b:HX<I uns ollonta soldadol, pediu-mequo Jlto arranj1s1o 
••s.:rijltUrlll'iio, uw livro du co111a correu tu para cud> dous ou Iro• C! iodos r.n~diaute o aluguel do 308 por we~ 
ttlcrulilt1n: o su não SH 11tcr, h a dü lJavHr moita iujusli .;a ; a cada um. dom,Jo-l!ws ruais ca~n. corui1h. c roupa Javat.la; 
lh•t• V. E~. Ir Jos o> iucuuvuni<tltoo uo >uwolhauto l•1. llllt.-trrli-rue cofll o uommnnrlanto dcShe corpo, ello mnn-

0 Sn. l'llt~Ot~CN'rE ua cONSELIIU :-N:ío ou vi. d~•U·IIhl u"" poucos de >ol.Jarlos e ou lhes propuz o m~o-
. _ • c~u; mas IJllt-r :-:tber V. Ex. a re!lpOSttl quo tfvo? 11 Eu 

O Sn. vt.,cu.~rrc oc Al.IIUUUEIIUUE:- Cada aunu f,t- a1nu; llil" Llrrha ~htidoa hwu o já ltavia guom mo oJfo· 
~~C~·so 'uu~t~tus, c.HI.l ar~ nu rst.tLt~ll:l!t!tU·.S~ uuvi.I.S .c.undi- l't)I!CSSt! :iS pLr dia; • de .~orto qao di!ntr~ CJit 11 nta scJ/J.1do:t 
I,. uu Je>g·<Lu llo b~IVICU; o cuutr•to IJIIU LI ldlu JIO J uão at;ltd neuhuw IJUO 'lui~c.;se Glllltar aos I''JJ' Dlc~, 
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casa, comid·~ c roupa !auJa. Or.t, cm um paiz destes, 
qual será a sonuua que couvid~ uw howum a contratar-se 
!'ara ••rVlr "" oxercit••? 

So não houver urna lei que obngu9, é impossível oh· 
ter .. so a ~unte do que preci:tilruo.~. 'r -,rat·l'IU ~ugmer~ta·to as 
vantugl"\ns dos voluut;trios, tcrn ;i-ou Cl.U~tWlhiO qullltqueiiHH 
CjUfJ iu.:ahi.râ•• ROCI te111po de herviçu, o uão pu~Jeràu Iugo 
tJ.btur ba;x.n, Lnnbão essas vanta~•1CJS, ttfHn .. se auguumtado 
o premiO du ~nglljiiWM(>ltl "dos e11g•jodores, o qualtco, 
sidu o ro.<ulla<lo? Não est;to ahi oa corpos polidaes? 
Qu•n•lo comw•ndoi o wrp·) do p•ruWt<ofltei dos ta côrte, 

O Sn. ·n . .ldANOEL:-l'or mim niio dou)ern um sol• 
d~do mais, 

0 Sn. P!UlSIPENTE DO CONSELUO :-DissO mais O nobre 
oonadur qoe lastrmava que a forca estivesse dividida pelas 
provinciJs e, portanto, indisciplinando·se. Ninguern las• 
tima mais isto do que eu, clla porém ostã o monos di vi• 
diua que é possivol, euarnece dtlferentes provlnclas ; 
uma parte constduravcl della está no Rio Gnnde do Sal, 
isto é, 4,000 praças; no Rio du Janeiro estio 2,000, na 
Bahia 1,600, 61c.; portanto, já vê o nobre senador que 
no Rio Gran~e, no Rio d~ Janeiro, na Bahia, em Per· 
nambuco, ondo ha 1,500 praças, e em Mato-Grosso 
ondo ba 1,600, a força está reunida c havendo cuidado 
pó1e di~Cipllnarse, Quanto áj outras provlticias, niio 
póde a força estar reunida, porque essas províncias não 
teem corpos poUclaes, porque nüo leem dinheiro para 

· cada solo1ado tinha !100 rs cliarios, lwje te10 800 Is. o 
mais a et1pa; já. se completou t'-ISc corpo? 

O Sn. FEIIREJIIA PENNA : - N•s pro~incias acontece 
o wesrno. 

0 Sn. PitESIDENTE PO CONSELUO:- Naoca se pôde 
complotar os 200 bomons d~ qu' dofa ollo •:ompOr-~o, a 
notd·B~ que nos corpo~ p~Jieiaos os soldados são muito 
ho<n trat.dos, n:io ha castigos corpor•es; portai.to, como 
ó. ~osiivel obter 1!1,000 ou 10,000 lwmons eóment~ 
por 'meio do oog11jamento? E' fallal' contra a pratica.; 
dosejo qud o nobro senador mo illg;~ sa já via cow pie to 
algum corpo policial, on<ie aliá,, como acabo do ob!ervar, 
não ha easti,os Gorporaos e onde o ~oldo é dez v~z•s 
maior do quo na tropa de lmha, To11ho dito um c~nto 
dó y,zes cruo •e1n uma 'l"i dd rccrutamenro que obri~u' 
o cidat1iio a s~rvir no cx.ucitt•, não s~ cunsf-guirá nad::t.. 
Com o systema actu~l é wuitu <liJncil, 6 quasi tmpossivol 
ob:er-se bons svt.hdu<, e OSI[UA so ohtedm siio em g•ral os 
peoros, são os v•·IHes quo não JlOdem dar os 600$ pHa 
Jivr,.r"m·su da praça. 

S. Ex. jul~a que a f,r(•a que p~di é pequena. Eu já 
disso no meu rdatorio qu• não acho suilldentd esse 
llUntero de praços, m's o 'I"" hei d~ l•ZHr •o não tenho 
rnoios do obiór ruaior rlllw.,ro? Os meus aot'c'ssores, 
toaos r·•·Hrãu ·waior for~'"• mas, pergunto, ~lgum delles 
a realizou? · · . 

O Sn. v.scOND!: DI: Awuoumnour;:: -E' porque não 
pedirão- os mdus, 

0 Sn. PII~SIDEN'rll no CONSELIIO: - S6 se V, Ex, der 
2:0008 ('ara CJ<1o pes5oa que se engnj.r. 

0 Sn. VISCONDE DG ALBUQUEIIQUil: - Supponham05 
que as•iw fosse. 

paga-los, · 

0 Sn. FERRE lU PENNA: -Apoiado. 
0 SR, VISCONDI!l DE ALDUQUERQUI: -.Idas 10111 para 

arranjar os amigos. 
··~O Sn. PnllSIDENTE DO coNSE~Ho:- Não sei; o facto 
ó esta, eU as não toem poticiJ, preois4o da tropa de linha. 
, 0 Sn, VISCONDII DE ALDUQUEOQUE: -E' q01( OS pre• 

~rdontes qu1:1 1ilo nomeados .... 
0 Sa, POESIDI!lNTE DO CONSELIIO:- Os presidentes 

s;io nomeartos como V. Ex. nomeou quando foi minis
tro; escolhem ·so homens dos roais ifltelligontes e houra
dus. os mais proprios, se~undo parece ao governo, e, se 
alguns não ad111inistrãu he01, V. Ex. tem o dirdito de 
d1zer quaes sllo elles. 

0 Sa. VISCONDB DE AUUQUERQUE :-Mas havilto dB 
ir ao supremo tribunal. 

0 S11. PlllSIDENTS DO CONSELIIO:- Continúa O nobre 
>enador a dízdrqijeos minidtros do a peste; mas Ullla V<Z 
que S. Ex. já ~or tres vezes teat sido esta peste, estou 
rdsir;nado a se-lo, 

0 811. VISCONDE DE ALDUQUEDQUB: -A peste, eu, 
não I ruí o míoisterio, 

0 Sa. PRESIDI!NTE DO CONSELIIO : -EntãO forlto tcdos 
os ministerios,inclosive aquello de que V. Ex. fez parte. 
-~0-Sn, VISCONDE DE ALDUQUERQUE:-Mas quero ser 

ouvido para se entrar na íodagaçlio du caus!s da pesté, O Sa. VISCONDE DI: 1EQUITINIIONBA : -Pagão no di· 
nhciro o vilv-se ~wbora, 

0 Sn, FRESIDENTE DO CONSELIIO: - Eu já disse a 
V. li:x. trae, entro uit•nta soldados tyae acah•vilo de obter 
b>iX•I, n:lo purle achar dous criados mediante o aluguel 
de SOS mcnsaes, casa, cúmid~ e t•oupa lavada. Etlos 
me dtztiio • Senhor, antes do obter baixa j~ linha quem 
mo oJforocessu 38 por dia. • 

O Sn. v:scoNDE DE ALBUQUERQUE :-Eu não estou na 
Hespanha, "stou no llr•sil. 

0 Sn. PIIESIDEN'fll DO CONS~LIIO :-T;arubem estou no 
BrasiL h:; 50 anuos, sei o que se passa entrü nó>; ambos 
somos h r •siltiros, ambos somos soldados ; ó um facto, 
1ruoro qu~ se re~ponda a isso. 

0 Sn, PRRSIDENTE DO CONSELIIO:- Qoan~O ás cir• 
curostancias extraordínarias, roconbeçoque ningoem (ló:le 
prever qaaes serão, qual a força que ha de ser necessa• 
m ; conforme ellas furem, assim será a força ; mas a 
ccnstitulçiio nos onriga a nós ministros a propôr a força 
quo deve ser rnarcada,lanto para as circumstancías ordi
uarias como para;.as extr~ordinarias ; isto se tom feito 
om todaa as leis de fixação, inclusive a do anno pas· 
sado, quo mereceu !I apoio do nobrs senador; eu nlio n: 
mais do qae copiar essa lei, diminuindo aponus 4,000 
praças dh força podida, porque vi que meus autecessoros 
nrro tinhlo podido realizar essa força nem no aono nn· 
terior, nem nos outros annos, O anQo paBsodo o nobre 
senador votou pela proposta sem dizer uma palavra. 

0 SJr, VISCONDE DE ALBUQUERQUE :-JJa erro DO prO• 
cesso. 

0 Sn. PRESIDEN'fE DO CONSELHO :-S. Ex, acha po• 
queoa a forca de 14,000 praças, ou t11111bem acho pn
quona, m's niio pucti maior nu10ero, porque n•io tenho 
meios do realiza-la; se. quiz(lrcm dar mois furça niio 
duvid.lfei ncdtt1·l<•, couttauto ~uo me dcom os meios úe 
ru.dizn-Ja. 

O Sn. vtscol!eE DE Ar.BUQUEnour:: - E qutm sabe 
o ryuu farei para o futuro 9 

O Sn. PRESIDEN'f!l no "oNsELIIO : - Portaoto,~con
tinúo n pAdir a forca de l/J,OOO praça9, não purqae 1\ 
julguo s uillciente, mas porque niia posso realizar maior 
forca. Qaanto ás circumstancíns extraordinarias, a lei 
autorisa o governo n chamar os guardas nocionnod; o 
!en•·.tlo vrja sL• conv~m d~r maior l~rça, m~s c0w os 



i2G SESSÃO JiM !G DE AGOSTO DE !SG! 

lllAios de preenehc-la, o ni10 ~ómcnt• no papel, porqno 
no;to ca~o n ~tt3rd,l n!donal é quem h~ <ic ~olfrer. Pro· 
curnr~i evitar is•o por tüdos os m•ios a meu alcanM, 
rnas so o ~crvlço o exigir, que hei d~ fazer? A segu
rança JlOblic~ M~ acima do turto, (Apoiador.) 

E' o qtttl por ora tenho a dizer. 

moderndor, 11cl~ nohrc senador elo P .. rnnrnlmco o pala 
nr•l1re •cnart>ll do llio·Gr11n•lt! do Norte. Entendo que 
f.norn gron~• do<Serviço ao imp~rio aqtwlles qoo tenl§o 
•uh•tituir outrd qualqner re•pomalnlirtade :1 que cabe 
nos ministr~>R nos '"'tos do po·ler moderador. J;r~~enrto 
qu• f11z•m gmn jd mal (, monorohia rilnRtitur.ional 
n~ror•ll"' qor., devendo r.onvenc~r·se que lodos o• netos 
tecm moralidadB • imf•Utncã•, nf<stão do• ministros a 
morali•ln~n e imputnc•lo do nr.tos do poder moderador 
lnpuiado), correndo risco d•• que a apreciação da mo!a· 
li~ado r. imputaç~o PuM o mais alto do que convém ao 
p!iZ, e c~oa um de nós deseja. 

O SR. SOUZA FRANCO :-'Com•c.rai, tendo cm nt· 
tenção algumas palavras do Sr. preotdeltto do conselho 
a respeito olo discur•odu honrado senador pela província 
de Pernamhnco. 

.Eu niio ar.redíto em todas essu díiD~oldades qno 

O Sn. D. MA~OEJ, :- Apoiado. 
o nobre presideute do conselho encontra no Png•i·•· 
menlo volnntario; não acredito que elle se;a contra n 
r.onstituiçã<), D.Jsde qoe o serviço voluntuío fosse con· O Sn. SouzA Ji'nANCO :- Doíxo, JlOrém a questão, o 

tra a constitniçlo, o nobre ministro nio o proporia, ne.m entro na das f11rc•~ rln wrra. 
t•ria vindo, Pm todas as leis de .llxac1h de forças, mats Encaro" qocMio'da ilxnclo de forcas no .p,nto do vista 
este meio de obter soldados para o exercito. da cconomí• o no ponto rte vista da oompresr.ii,o maior ou 

A nniea q•mtão é a Pfgninte: A e lia ~nsr.cptive\ de menor da liberdade individual, de indostri~ c de traba
resultado? s~ n~o A, nó r firmados na constilui~ilo, o!Jri· lho. ~cnhore~, lembremo-nos de IJile o projncto nito vai 
~aremos a sArvir, s•v,undo 0 prec•ito qno todo 0 ctdadiio ser,ão nggravar um pcmamento qoe ó, c mio eu, d,tadmi• 
I! obrigado a ~r.rvir. bem entendido, quando nilo haja nimaçno de lfl50, e p-.cn licença ao nobre senador pala . 
quem queira faze·lo volnntariamenro. Coll!o, porlanto, provincia do Rio de Jancir•>, qno é hr•je rninislra das 
póJe o nobrn ministro da guerra entend~r que 0 nng·ja· obras publica~. r~r.t dizer que quando ee procnu s•goir 
rocnt 1 rí contra a constitniclio, quando til• mesmo pro· os traço! ue qualqnor dc"a' idóas. qno trazem emlmra· 
põe ~sse eng.,j:omento volnnlario? Se fosso contrA n cos M pníz c pertnrbacão d 1 soas institui,Ges, o dodo 
eonstitoiciio, o nobre mini~tro n{o 0 proponha. No que dn nollrA .nn11dnr ahí npparer.e snmpro, 
ra concordo com S -l· 0 Sr. presidente do conRelhn 6 Noto·m que o nol1re pre.irlontn do conselho não vai 
em rrne nifo seri& couvenient• no r~t&do do nosso paiz senão a~gravar o prio".ipio da mo!Jili~,çTio do ex•rcita, 
privar 0 ~ovr.rno dos III Pios do recrutRmAnlo para conl•r do sorte a tornar • força armada entrega•• ma i• inteirn· 
flímente r.om 0 o?gajamenro qoe póde r.,Jhar; isto )Jem; mente ao alvedrio do gavcrnn do qoo ror.wm que elln 
maB n[o que se não po!Ra tambem admi!lir 0 ong•i•· possa ostnr, porque E~ a constituição quer qu~ slí o govnr~ 
menta como mP.io de preencher 0 exercito, e s. Ex. no indrp•ndPntc rta nsscmhlt\a geral pos•a di<pur da 
pens1 0 mesmo, pois que 0 admilte, f11rç• armn~a, nno se deve entender que o possa Ecm 

rcstricçÕ'G o srrn nttcnçãoros ínl<'rPPfes 1•nhlicos. 
Mas, se S. Ex. permittc, enlhe farei ama ob•~rvaciio. 0 nosso syst•Jm~ era rh fotçl armada 1H,trilrui·la om 

A soa opposicfio á e•ta idéa rem outros fondameni•>S, c corpo• ria gnarniç,io, n:to flavia então corpos moveis. 
estes 110lras l~odamcotos revel:~o,-se tJO~sa nrwa. i1éa, Em !850, 0 ministro da ~nerr.1 do r.ntflo entendeu qoo 
nosso ~ov~ artigo pelo qual Sd vu 1mped1r a subslllntçilo devia tmporlar de plízcs c.<tran~eiros 3 tdéa do f, 1r~a ,,.. 
por dtnlteuo, 'vcl, forca amlmlanto e moví,Jiça do uma extremidade :i 

O Sn. rn&srn&NTE no co~RELilO : -Como se impede 1 outra do imperio, d~ maneira quo promoção, movimento, 
O Sn. Souz.\ FnANCO: _A substltuicãn por dinheiro torto ii coo g!fal no imperio, O soldado do Pará est:\ 

era uma e~peew d" engajam~ntovoluntarin. ncabe-sccom disponiv•·l para vir immedi~t~mente para o sal, o offi
elle p~ra termo• sú<neoto racrntam•nh forrn1o; ~IIm do tini da rne>rna manei r~; as promot.õ~s em !rogar Lle ~er 
que nqu•lles que se podião rximir rtn serviço prPstando nns corpos lorniio·se promoç1Jrs no ~xcrcito. O qoo 
uma quantia maior .,0 mono r spjijo forçados a servir sem f,,z o no:Lro rnioislro l1oje? Su~tcnta no pó 8Litigo a 
falta r.ent.uma. E~t• é que ó 0 grand• plano qnoscet,cPI~ ; forca movei do r·xrrr.ito, Jrara que que. r 10,000 homl'ns, 
não ó P'·rqoe ~• ~nct>ntro ~r.ande difficuldade no er.~aja- e r~d117. n 6,000 j>r>~;n~ a fnrç:. de gnarniçlio, íst() é, a 
menta voluntario; nilo 11 qne 0 engnjRmento volantario forç3 qno serve nas província., 
seja contra a con~tituição; é o nr.vo systema adO(II. do Senl1ores, n'o teria objecção á que o exercito fosse 
para forc•r qaem quer que ~ej~ a que se huM a todo mo1•el, ou qoo hnuves'sc urn exercito movr.J nu
rede, a sentar praça; necessariamente eomo se prarknva mcrMn, Fa tiVIlSFemos pessoal c mc1os p•wniarinR p~ra o 
n~s~os tempos em que a pra c~ era 11111 casligo para os d··~· ocns-.rvar completo e devir!nrnont~ pn~o; mas r;iío s11cri· 
aiToctos d1 actualidade. Or.nria a c.<ta nct•nssírlarlo fictícia :1 popuiP.ção do imp.rio. 

O Sn. VI'CONn~ n~ ALnuouEnon~: :- O que ó con
tra a r.onstiwicãu 6 quo sa contnbua em de~propor~ão 
com os luver11s de cada um. 

O Sn. SouZA JrPANCO :- Não prelen~ia dirigir ns 
minhas ~b•crvnçties para n politica ; estou con<lorrle 
r.om o nohri' •~o odor por P•rnnmhn~o. que 11' nn fixn
~ão da; forca• "" te,rrn mnit•• ob,orvaçúns import"·"'"" 
a f.,zor FOill qu, St'jamr obri~nrf,,s, pom qne t~n'Htmo~ 
1\l'c•s>i'.la·io de recor • . r :i• questões sirnplo<mente pu· 
liticas. 

A res~citn das qll~stt'l~! polilio<s ~o di•, só direi q•Je 
estou tltJ pt•rfdtn accordo r••m as opiniuos so,tontan:·s 
11~ ~.u:~, ~obre a r.·~1,onsa!JíJi Ja.fe tlus aclos do JIOdcr 

Até o nono pasmdo 11 t:>rç1 dos corpos moveis O•tava 
mnts r.m proporçã~ com n l.ntul v•ltnrla; ••ssirn, tendo a lei 
de 20 rte setnml1r,1 ~e 1860 votn•ln 12,000 Jmca• de prct 
para o• corpo• moy~is o 6,000 pqrn o• rto ~uarníç:lo, 
n dllt'fNO do G rle ontnl1rn, 1111htir.:u!n a pena. IJilinza ,Jias 
doroí.•, olevnu Qs ~or~·>s "" ~u11rrdção " '7.020 pt'lças 
•10 pr•t, 11.-.ndo ~ II'•O~cl redu1.i•Ja a quasi outra tanto, 
Pnnrln do pnrt~ nwr:di~ar JriiiÍs mt:1 fi1ciJithrJo d1' ns:-.im 
•lr.snrr.z•r tãn prorn~tnment~ ns prcsr.ripções tbl Joio, 
il[)"na,~<: nMarei cJU~ furt~s de,·ião tnr,:id1' as razüM•porqno 
n mini,lr.rio ul•.von tle.sde lo~(O a f•!rP dos corpos dD 
gnnrnh:•i•l c r~!duzin n doo.: Cl.ll'fHIR movt~i~. 

QtwJU ttVi!l' r·fl.,,ndido :i:; .rnzj)c:; cnm lJilll os SrF. mi
nistros dd1•:,ielll ~'"l'J're lltl J'UI;llllcnto at!Cccs!i.i:rd0 !lo 
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gr~ndo(orca votada, h a do to r ouvido qaeas princlpnes são 
ur~d·• •h nccesoidaoJ• do gu•rniçúe~ para ~s provincuas, 
O Sr. pro.< i demo do conselho, ministro da 0uerra, acaba 
mcsmu do dizor: • As provirwtas preei<iio du (orça para 
seu sorviçoordiuurio. • U quu f,cz, porém, S.l~x.? l'otlo 
lll COO Jl••c•s uo prot, e uestliS 1-1,000 praças úispao 
1 O, 000 para o c•xorcit•J de prevon(•ào, força em qua,teis 
do ensJCiu o de Jiocielum, a Jeixa •ómanto 4,000 pr.,v•s 
pariL o s;rviço do ~uuuiçilo, para o quo o anuo woximo 
rassado •• julg:irào lwce•s:cri•• 7,0QO pr.ç.c•, o em annos 
anteriores tJhta o actual Sr, miuislro das obras publica• 
que Jlrrcis~va cerca do 12,000 Jlraças I 

Qual 6 a consec[aerwill? OJ S. Ex. ha de privar as 
prvvirceias das guaroi~<ios n•cessorias, ~u "s•c serwico 
qu~ elle julga iudispollsavol não ba do f•zer-s~, ou ha 
ao acontdcor a<[uillo quo S. Ex. disse ainda agora, ba do 
pezar sobro a guarda nacional. Eis ahi, porlaoto, como o 
rrne se rruor se n:to é i Iludir o publico, vai a llnal a esse 
resultaao. O ex orei to do 10,000 pracas continúa da me•
ma manoira; mas roduziJo a 4,000 as praços da gaar· 
niç:'lo ha de-se dizer a maLhá: • Não chegilo • ba de-•e 
cbamar a ~uarda nacional, ba do so forçar •s províncias 
a augwenlar os seus corpos policlaes, <JUando o nobre 
ministro disso <(UO alias não l<l6m us meio; nem p•ssoal 
Jlara isso: e ha de •• ter em resultado uwa forca maito 
maior, um pmoal exigido superior ao que pareco 
rodir-se. 

Se cu tivesse e~perancas d~ qao t[ualquer iMa minha 
fosso r.dopta•1a, uma das eroawlas que eu •prosontari• 
suria di w1indo estas H,OOO prac•s em 7,000 d• forca 
movei, e 7,000 de for1:a do guarniç4o. E ent:Io n~o viria 
~coo tecer aquillo que o nobre ministro j:i di;sp, do pezar 
o serviço sc•Lro a guarda nacional ; então n:lo viria dar-se 
a necossidada cle forçar as províncias r. rcc,ular e a pa· 
gar corpos ]!uliciafs mais numerosos para fazer o serviço 
oas guarni(ií<S, O que tl a forca mowl? E' uma furça 
r.omo eu disse tle prevenção, u 11 quart•is e acampamento 
do enoiuo e -:iisciplina e sewpro prompto para marcllar 
ás ordens do governo, 

0 Sn, PRESiDENTE DO CON8ELIIO : - Tambem nas 
províncias ou~e está, no Rio de Janeuo, Rio-Grauúe de 
Sul, Babi11, l"ernautbu~o, ele,, a tropa movei faz o ser· 
vico da ~uaruição. 

O Sa, Sovz.l FRANCo ·.- S. Ex. diz que essa f~rca 
lambem gu;,wece, então, perdoa S. Ex., que diga que 
cu considoro ~rru disper•ar es;~ for>~ movei qoe deve 
e•tar reunida nu menor numero de acampamentos que 
titj:. posaival. Diga-me S. Ex. quaes s/io os acampa· 
!llentos ou quurtois onde d;ve estar esta forca tle modo 
a l!ubtlitar-re para us grandes manobras, Jlnra ns.mano• 
bras de guerra~ 

0 JR. I' nESIDllN'rE DO CONSELHO:- São "aqueJlcs onrle 
ella jn esta: o Uiu da Janeiro, o Rio.Gundo do Sul, 
.\Uato-Grosso, ele. 

O Sn. Souz.lllnANCO:- Em M~to·Grosso ha lambem 
forca de guarniçJo. 

O Sn, PnESID!lN'rn no coNstwo :-Siio corpos, 
O Sn. D. lllANOEL:-Na !Jolua tambom. 
O Sn. SouZA I?MNCO :-O quo eu digo ú quu l,ilo do 

ficar pro·•inc1as privadns d• twccssuria forcn de ~u•rui
c~o. poi'tJUU suas ll~cos!itl•dc!H oxlgum quanlidntlo wuito 
llllliur íiO quo lh •. s I<ÓJO locar Cl>IU ;c uistribui~:io r/•) SÚ• 

rutHllo 11,000 pra~a;, "o so S. Ex. me negasse ••ta v ·I'· 
t~<Jo, ou I<J<t~'""'"ria a opitlllu do ultimo r1obre miuj.,.,." 
un g;rerra <JIIO ~iuúa o nu no (l:J!Sldo cm o me~ du ~ulu-

bro decretava 7,o20 prac•~ para Oi corpos dd auarníc:io, 
Estes serviços sao iudispens;.voi~, e como lta de faz~-los 
S. Ex.~ O a ila do em presar no serviço de guarntçiio 
graud• parto dos 10,000 dos corpos rnoveid, prPjudícaudo 
d sua iu•trucção e disciplina, ~u o quo é mais c~rto, 11~ 
tle pezar sobre a guarda nacional, do 60rte que ba de 
haver 111•ioros pôas e embaraços á liberdade iodhidual, 
á liberdade de lrilh.tho, do que haveria soa diotribui
ção da furça foue mais proporcionada, reparlimlo-Re a.~ 
14.000 praças do prol mais et}Uilai!Vamente, idto é, 7.000 
pnças pura o exercito de !'rovencilo, e 7 000 praças 
para os corpos de guarnição, 6U do servl~o crdioario. 

Eu explicarei mais adiante quanto e•te novo plaoo é 
eravoso ~elo ludo do augmHnto d .. de1pezos puiJUcaa; 
não posso, porém, des1o Jogo deixar do f.aer urna. oh· 
serva~ão, ~é que 11e ni augm•ntar muito' 6S embaraços 
da população 1101 seus tra.balhos e producção. Quem at
lendor aos ullimos anoos do nouo paiz, áa diiDculd•d~s 
d~ lavoura, •o eamorecimet1to da pequena cullurd, h~ 
do arh:u entre as diver,as causas 11 da militarisac«o da 
guarda naeional. E' a militaris&çào da guarda nacio
n•l, é a crPaç4o dos loga:es polici~ea qu6 impedem o 
ir.dividuo de trabalbllr, que ar~.la muita i•nte nos 
rr4balbos orainarioa da pequena cul!uu, reduzindo-no~ 
a esoe estado de dcll•:iencia de generos de primeira ne
ceuid.de que aló onl!o nlto solfriamos. N~o duu Bola 
como a uniu rado, nllo me facao esta injasllça, mas IÍ 
uma das causas que tem conlribaido muno para o afJs
tamento dos indivíduos do aua pequena cultora: o r6-
cratamPnto e diversas outras causas vierllo lllmbom aju
d~r a esta. O que se vai fazer boje 'I Augmenta-se o nu· 
rntro de guardas nacionaes chamados para o serviço de 
d;stacameuto, o que h11 de ler Jo~rar 6em duvida alguma, 
purquo S. llx. j:l disse : • Vai pezar o senico !Obre a 
guaula nacional. • 

0 Sn, PRESIDI!:llrE DO CONSI!:LllO: - E• tá claro, 
O SR. SouzA FuNco : - Ha <le se, pois, chamAr ao 

serviço m.ior numero dd guardas naciouues, e u nobro 
presldent6 do conselho salta muito bem que não são só· 
roeu to aquetle~ que são cbama•Jos par.& osse sorviuo, os 
que f;~lt;Io ao trabl.lllo da lavoura; esteJ t.ll~ pelo 
cbamamento, f•lliio constrangidos; mas outros com re
caio desse cbamameolo não toem lubila~ão lixa, n~ teelll 
trabalho ortlinario, n4o procurilo dar-se a m•ios de vida 
certos o lixos, pan não Ularew sujetlos a e&tes chama• 
mentos, a torna-be grande putlll llrllos volante e vaga• 
ruu11dd. Eis-abi o resultado do novo pbno. O Sr. Jlli
nistro d•s obus J!Ublic~s, ex ·ministro da gurllra, fili 
quem o importou para o uos•o palz. h~je a entrada do 
S. Ex. P"'" o minislelio 114 de coadjuvar a exageração 
de> to mesmo fystema qae raz peza o ~ervl~o dos corpot 
da guaruiçilo sobre a ~uarua naciooal, p~ra poapu os 
corpos de prevunçfo, oa corpos mo•.is a qut1mais .pro• 
priumonle se JIÓd•• chamar do exercito, 

Os uobr•s mh·istros le01n concord•do eomnosco, e não 
podiáo deixar de o fazer, IIU• o nosso paiz ,stã cm pur• 
foi I:!. paz: soe nosso paiz osl:í em perfeita IJIIZ, se esta· 
moa determinados a afastarmos de toda a it1gor•ncia nos 
negocio· aos nt<ssos viziubos, a f .• rça movei, a força uo 
preven~ào, a forca rrue •• manllm sawpre disponível o 
p1·ompta llnt•a 11 gaorra, póJu ser muito t.liwiuuich. lld· 
duzu, pois, S Ex a furca aos corpos movoio a 7,000 
houwn•, quu lllll llcaráõ 7,000-pra~us para o sarvico ua 
snaroiçilo, e a~sim n:io uá ollu p,zar S~<bre a gu<wla na-
cional. · 

EnlroMIIo S. Ex. faz o r.!intrario. • As forcas ll.ta~ 
das, lli~ o an. i;.•, P< n ns dr.um~lortti~s orJinaiias 
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ser~o dividiil.ts om 10,000 praças do prrt dos corpos 
mov•is, o 4,000 dos corpo~ de guarniçlio. • Q11al á o 
rosultado p~r.t a liberdade individual, parA n hherdado 
do trab•,Iho, para a liberdade de industrias ? A allcraç~o 
•lo quo e'Jtisle ó pe~siml; o allivio c •111 a rndnccão do 
f •rca a 14,000 praças torna-te umll burla: não sorão 
distrahidos dos somcos iodustriaes Fómente 4,000 pu
! 111, se!:~.:. ~h amados mais ti, 000 guardas nacionaes, 

numero das praça, da prol; m;s, CJxnminanJo os pcdl-. 
dos, VPjo o s"~uinttJ: para 18Gl a 1862 pedi u-sa par,\ 
a o!llci•lillade 2.518:02:1.~, •ssim r.omo so pediu para as 
praças do pr!!l 4,087:0038; ngorn, ao pns;o que dimi
nuo-ao o p~di.lo P""' as praçaR do pret, nugm~nta-sa 
o podido para 11 úfficir.lidano, corno se com 4,000 prncas 
de pret de menos devess.,mos ter maior numero de oUi· 
ciaes o maior do•peza com elles, 

0 Sn. PRESIDENTE no CONSELJIO! - Qa,\J Ó O re• 
modio~ 

Aqui eH:í: para a ufficlalirJade podln-se para 18Gl-fl2 
2,51::!:0238, c •gorapHr.tl86~-63 perla·~P. 2,705:850$ 
que s/io 277:830$ mais ao que o anuo anterior, om que 
tinhawus maior numero de pracas do pret e m:~ior despezn 
com •"~"; do fúrrua qne a proulamana economia, e•sa 
mesm~ e~on~mia eserij•t•, o note o senado q11e ell não 
r.llo a• econçmia tfUtl s• hn de realiz.u, porque CNSU lHL 
de se tr.>duzi< em muttu !DIIIor despeza com a :•bertura do 
creditos, m•s ess!l mrsllia llsr.ripta converto-se na m~ior 
despeza d• il0:803 S c:o1n as furca• do exorcilo. 

O En. SouzA FnANCO:- Se V. E1. snppuzcsse que 
eu era C;,iJlZ d~ dar tsse remedia, ddveria entr~g.r·me a 
JllJt:> da guerra para cu sor rnmlstro. 

0 Sn. PIISSIDENT!l DO CONS!LIIO:- Com muJtoga.<to 
O Sa. SouzA FRANCO : - Acredite V. Ex, que nem 

osta, nem qualqner outra e:t. u disposto a aceitar; mas 
a couseqoencla ó qo•, se a um orador se responde : 
• Venha dar o reme.Jio •, ello devo retorquir que o re
medi o se vai dar á test~ da r~p~lliç~o. Quando a algum 
general so diga: • Aconselhe o meio d• vencer a b~talha,, 
a resposta é : • Entregue-me o commando. • 

0 Sa. PRESIDENTE DO CONSELIIO : - V. Ex. tem obri· 
gação de aconselhar o gabinete. 

0 Sn. PRESIDENTE : - Peço att~nção. 
O Sn. Sovz .. FnANco : - Estou aconselhando que a 

t!istribaiçilo em 7,000 praçts de forcas moveis e 7.000 
praças de guaroíç&o evitaria ató certo tempo OR inoon· 
vorticntas a qoo aliado; e não pense V. Ex. que hei de 
fi(~;· na simples lembranç.t; porque hei de apresentar 
um3 emenda, quP, embora caia, deixará consign•do que 
eu lembrei um dos meios de evitar os grandes embara· 
ços :\liberdade io1ividoal, á Jiberrla•le do trabalho e até 
o augmcnto d~ despeza que devo resultar da grande re
duccio na força do guarnição. 

0 Sn. PRESHIE11TE DO CONSELHO:- QnatroccntOS e 
tantos de menos, 

O Sn. SouzA FRANCO: -E' d~ üO:OOOS de mais: pn· 
dia-se p•ra "officialiJade e Jlraças du JlM para o cxer
eioio de 1861-62 6 606,0168, pllde-se para 1862-G3 
6,656:8198; h a augroento da despeza de 50:0008. 

0 Sn PRESIOENTE DO CONSEI.IIO: - Náo ba hl, No 
nrcamonto &eral h• uma diminuição de quatrocentos o 
tanto, contos. 

O Sa. SouzA FRANco· -lia um angm•nto na despeza 
com as rorcas em qu• se .Jiz1a qu., havh ~cnnnmia, e o 
nohre mínimo ó obri~.,do a explicar-nos corno é que, 
tliminoindo as praças de pr.t o~ de•P'Z• com e !las, ao· 
gment, a despcz. com a offic:iali·lnde neeessaria para essas 
mesmas praç.ts do pret assim reduzidas. 

O Sn. PR ~JS! DENTE no coNSELHO: - Aogmontou-se o 
co~po de saudo o armo passado. 

Agora vou encarar a qaostl!o del•aixo do outro ponto 
de vista, do augmento d•s despezas. Eu v•jo que o p~· 
reeer da commissl!o da camara dos dPpulados diz: • A 
confrontação das tab•llaR de nm e outro orçamento mos
tra quQ a maior diminoicào dá· se no § 8" do quadro do 
exercito, que de 7,027:/iO:íS passa a 6,6tí6:8IDS. • Ora, 
senhores, en comprehendia qno, dimlnoida a furça do 
exercito, se climinni••em Iodas as d••pe&as das reparti
ções aoccssorias. Da força do exercito deJlende o numero 
dos offi~iacs; da forca 1!0 exercito depende o numero dos 
empregados do corpo desnude; da força do exercito de· 
peude o. nuu:ero dos •mprftgados ou do pessoal do corpo 
ccr.lcoiastico; dt•pnnd~ o numAro dos hospltaes, dos 
aquartelamentos, an dcPpezas com o meterid, etc, 

O Sn. SouzA l•'nANco: -Em todo o r.~so a economia 
n3o cxist•, niia ó nenhuma, e o governo é obrigado a 
rediza-la cumprindo soas prome•s•~- Nós vemo•, por 
exemplo, IJOH n repartit;:lo tia gu~rm glStou, ••gnndo o 
balanço, 12.530:MI.i~OOO no exercício de 18::i!l·59; e 
que no de 1850·60, do 'filO aio•tn não temls balanço, 

Sei bem qoo todo isto n~o se modifica em nm di.1, 
mns a lei é par.\ 1802 n 1869; ~a ó para 18õ2 a 1863, 
devin-sc desde lo~o pror.urar arr.ommodar a diminuição 
da força com 11 diminuição dan despezas qae deli a depen
dem. Entretanto o que nós vemos ti que to~M as outras 
d•spezas contíouão, como se no disnesse. • E~ta ro1uc
\'ao da 4,000 praças ó orna 'ímpios promossa que nãQ 
l1a de ler realização; amanhii havemos de votar a mesma 
f•nca numerosa anterior, para a qual é pr~dso o mosrno 
numero do ofll.,liaus, o mo~mo corpo de suuúe, o mesmo 
corpo ecclosiastir.o, o mesmo nnmoro do hospilaes, a 
m•:,ma despoza rotn material, etc., etc. 

Jlin•la uma r.ir.mmstancill, quo p~diroi no nobre mi
nistro que me ex~lii[UO: vu-so, por exemplo, que S. Et. 
dis~o, ou: prl-'t'~lhh m os twus n.mi~o~, qU(i M) t!sti'i.o f11M 
2ourto ou que :-n t· 1 t~m cm vi.;l:, gr:1.n1.fns e(~nnomia!", ~~ 
fS!a econ<Jnii:L :<ppnrc:o dostl•J lo60 OJ. tlil!linui(•o do 

ha vot~duR e em crerJaos 14,29'7:208$, de que, f•ção 
-se as redur.çúes que se fizerem. a despcz~ de 1859-CiO 
ó mai~r do que n nespeza de 1858-59. Vemos que om 
1800·61, no m!nisterio do Sr. Hego llarros, !la votados 
e em creditosl2,80::í:OU8; e não posso informar ao sc
nndo que esta ser~ a quantia posta :í disposiç[o do go· 
verno, porque ainda nã~ chegamos a. dezewbro, o até 
Ultt:'io o governo tem ent tiuas mãos o poder de abrir 
cre•litos; do.fúrmn que em dczemb1'0 pr~parc-se o se• 
nado para vtlr bbrir crodi~o,s que elevem esses.,doze mil e 
tantos contos a quatorze mil, cu porto dhsa. 

Como é, poi~. que ao passo que o nobre minis\ro d:t 
guerra diz quo se crm\r:!o despozns com a lei do anno paR• 
sado, se h a .:n te~ rom a repartição ~a guerra nma despeza 
menó: que no• Mno• antoriores I Is LO não ó po~sivel, a 
d~.<pez" IJ., tle sor maiur, visto que ú mi ser com o pro· 
prio pO<S(Ia[ das f~rças rerluzidas e a despez:L publica 
totnl que no cxerr.ido dn 18:\8 a 18:>9, de qua tomos ba· 
laoço, cheg>u a 52,71S:!iüOS. quo no do 185~ a 18ü0 
pansa üe;;t:• snmm;, o se approxima a li5,000:u00 votados 
" Nn creditas; que p•r• o tio ]860 11 18·il jil pediu 
ú3,801.i:ú003, o aind". :\espera da novos croditos que se 
tH1o d~ abrir em nezt~mbrc de., to R filiO para o cumplemonto 
da . .;llcspt1Zas no fim do llX('rr.icin; cnwo Stl )JÓ1l1.'i11ppUr, 
<iig•>, 'lUO r.o anuo, para quo o~c t!st:l wtancto :.1 qnantio, 

• •• 
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vonl1~ a sr.r s&mrntc 51 ,52'i':2Z7a, quando S. Ex. não 
n<g• que com a offi,,ialidnde 80 vai gastar muito mais, e 
núi sabemos que S.ll:x. o Sr. ministro da gaerra não 

ha dr. tora esp~ranca de poier satisf:1zcr todos esses on· 
cargos do thesuoro em t"mpo, se não se preparar dea1tH 
já reduzindo as desr•~zns 1 

tem sido parco dtl commissiles ? · 
Quero tdm a curiosi~ade do Jêr os jorn~os, h1 de vil r 

todos os dhs noroeaçõ,Js para novas comroissóes ; não 
entro na morali,Jade delln•, n~~ estou examinando se 
convóm á sustentação do ministerio oa se convém ao 
s•rviço publico esse grande nume~o do commissóes 
que est\o sendo dadas; ponho rle parta esta qoesVio, 
digo eó:nertte que ·essAs comruissr.os trazem derpezas, 

·a que assas despezas hilo de contribuir para fazer avul
tar as vorbu do o~ercicio Actnrd. 

E11 sei quo se angmcntár[o os impostos na csrerar.çs 
de que elles furrreçiio meios para acndir aos enr.argos 
todos: se o nobre mímstro da f,zenda (o6~e do senado, 
ou estives•e presente, vn ulguoro me pude•sc responder 
por ello, eu per~untaria da~de Já qoaes siio as infoorma• 
caes qllB elle t, m dos resultados doHses impow.s? Teem 
ollos ~ugmentado a renda e nté qu~ ponto 7 Qaaes são a~ 
esperanças a respeito de seus re~uha los futuros sobre :.. 
irrrport•câo e exportação das mert:ador,as comparativa
mente ao tempo em que forão augmentadas as taxas 1 

Se_esta é a hypotbese, se ns despezns s6o ··muito con
sideuveis, como é que S. EK. nos veia dizer que é o 
ministerio das ecor.ominR, qnando na guerra no o (se f~
:ern ecouomias q11n appnreçio, que n0.9·do!em esperanças 
de qne realmente se trAia de accornmodar as despezas 
publicas eom a f.lta de meios em qoo se acha o, thc· 
sou ro publico ? 

E o mini•terio da guerra ora, ! po Jtodas as i raznc.!, 
aqa•lle qno deveria dar o exemplo; primeiro, porque 
tem á soa testa o presidente do.;conselbo p~ra quem 
deverião reve~ter todas as glorias, todos os creditas de 
umn adminütracllo economica, e, se o Sr. ministro com 
o seu exemplo não animar oa não forçar~seas colle~as 
a efsas economin•, se o presidente do consalho niío o 
fizer, nenhum e>utro o fará sem duvida alguma. 

Em quanto S. Ex. mto nos f~rneee Jr,formaçõJ8, d~rei 
as que posso ter r.olhido das poblicações ordinarias dos 
jornaes. Se~nndo ellas, as repartiçõ~s da côrte. altan· 
dega, co .solado e recebedoria, que no exercício ele 
1850-60 rondêrão 21,869:000,~, ~~~váriio sua rend11 
no exorr.icio ultimo do J •, de julho dd lSGO a 30 de 
junhn de lSôl, a 2'1,521:0008, havendo augmcnto de 
:í,llti2:ooos. 

Um~ outra raziio é qae estamos em tempo do perfeita 
paz:· o5o temos qu~slúcs externas em que~nos envolver, 
estall)l)s declarados connpletarnoute JIAU!ro~ em torlas "'''' 
questões, e não receiarno~ commocó•• nentro rto pair., A. 
~imirmrcão da força ern nssim po~Rivel; uma diminuição 
real de forca que trouxes~e. diminnitào de de~peza, de 
sorte a ac,:ommod•r-se com as circumstanr.ias dos cofres 
poblicos, li: não s• nos aiga que fAria isto desarmar o 
governo. Seria desarmar, se ea lhe ne~assd os meios de 
recrutamento par. haver os 14,000 bomens ou se lhe 
ne~asse os 14,000 h·omens que pede: mas eu lhe concedo 
css~ forca e os meios de recrutame11to adoptados atrí agora; 
mas imislo em qu~ a distribaiç[o deve ser outra, c que a 
eüon,Jmh devo r~companhar e•sa diminuição de força, e 
não haver uma fictícia diminui~ão sem ser acompanhada 
de eoonomia. 

Este augroento é, porém, o resultado da taxa addício· 
na! d~ 5 % sobre o con•omo, que corrreçoa em novembro 
proximo passaao, e ~igorou j•í por oito mezeR, aRsim 
corno rJo augmento de 2 % sobre a exportação, " do quo 
teV•J a taxa do scllo, e eu tenho alguma. razü~R pam crer 
que o augm~nto da tua trouxe em resultado diminuiçiiG 
das •nas fontes; porque aliás os 5% na importação, e 
2 % na exportação em tempo em que esta foi tão aval· 
tada e n tão subidos prPçoR, a lP III do au~mento dos uxas 
do RHlh, d"viã1> nos cito m<!Zes {Jz~r elevar a renda das 
reputicõ•s ria cOrte á mais do que se verilicou. 

A elevação rlas taxas produziu portanto o sen rmtl• 
tado ordinario de redoztr o consumo, e i., to tanto mau 
Re nota que em algumas merC~~dorJas ouço dizer que 
houve augm•nto de consumo, e qua estas f~rão prc•~i,a· 
monte aqu~llas em que, co'mo as drogas, houve morlifi· 
cação de taxas. N§o quero r.oncloir qoe o arrgmer,to do 
taxas n5o seja muitas vez•s uma necos1idade; mu 
sómente dizor que não é rrcnr•o a tomar. sen:to quando 
se procura n"llas o meio pompto o passageiro de ocr.orrAr 
As despous publicas, Como rrreio duradouro, ó de eJr,itos 
desastrosos. · 

Ora, o que nós vemos é que Pste aagmeniD de taxas " 
tende a ser duradouro, porque o Sr. mini;tro ria «nerra 
antes augment; do qu• redor. as despe~as da su~ repn
tição, .c os outros vão fazendo o mesmo. E como n renda 
nii• che~a. as taxJB novas hilo de manter SA, on antes 
hiio de precisar niud•augmentar·se; porque, di1ninuindo 
o consumo o a importação, ha de, em log~r d,, f,;z-lf 
acero· cer a renda, drminui-la o sor preciso o levar mais 
as taxas, 

0 Sn. li1NISTR0 DA AGRICULTUOA!- A ~XjlOrioncia 
está rnostran,Jo o inverso. 

Senhora~, o Sr. prcHidento do conselho devA lembrar
se que cllc é o principal responsaval da situação, é :1 ollo 
que Mo de reverter todas as censuras aos mobaraçt.s qna 
vierem: so S. Ex. com o seu exemplo não animar on 
forcar os seus collegr,s á economia, nós hav•mos de ter 
as despezas dos annos anteriorHs de 52, 53, M,OOO 
contos. Donde, porém, ha do vir todo esse dinheiro? 
Eu sei hem que S. Ex. pó ie-n·o vir responder, como 
disse o Sr. ministro da marmha: • Isto !;i sao negocias d~ 
Sr. mini mo do f•zenda • , de fórma que um ministro 
JIÓde vir dizer no parlamento : • Ea ~as to qnlnto quero, 
lá arranje-se corno puder o Sr. ministro da fdenda, • 

S. Ex. o Sr. president~ do> conselbo não mo púde dar 
essa mesma re.posta, ha de ser obrigado a dizer-me : 
• Eu conto com que o Sr. ministro 011 fazenda. h a do 
estar habilitado para nos fornecer todos esses me1os, • 
Mas o Sr. ministro d~ fazenda, ainda calculando a 
despeza om 5l.Ot10:0008, diz <JUO tem um dn{icit de 
1,390:923$ s6 no orçamento para o nnno para que eH ta· 
mos discutindo a ltli de forças; diz que tsm 12,123:4628 
( tabella n. :11 do relatorio) do divida lluctuante a 
pagar, ruro incluindo os 2,000:0008 d~ amort1zac:io do 
Jmpol, nlio iocloiii(IO 5,000:0008 do pa~amenro no oro. 
prosLimo a vonccr-se ow Londres. Como ó IJUO S. l!.x. 

O Sn. Souu FRANco:- Eot~o liüo acre1iinnllo que 
V. Ex. esril iuformado do que houve, •lóm do augm,.nto 
proveniente da elevação das taxas, augnu>llto ru<olmntc 
do desenvolvrmr•nto das transru~çóes eom o aur,m,.nto d" 
impnrtaçfio. 8o o não honra, cad• vez IIIIVU•·II m•'llo'S; 
porque a elevação das taxas, que apPn's d•ta de oito 
mezes, hinda não produziu to los os seu' effcllos, e os 
ha rlo ir aggrav•n~o como ó d<l co~tume. 

Quan1o us cousns teem toradu o ponto n qn~ r.hPg41iiO 
O;Jtre r•ó.< de deJieits constant~s A •em proba h i liúnde úo 
desapporer.rmHn pelos meioj ordinario>, o qu<1 rH,Ia r• 
f,zer ó wd1~ar por urn Indo grandes roduccilus na; rt""" 
pev.as, torn~ndo pratica a promf)SSJ '1110 o·Sr. ['l'e>ldento 
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do conselho f•JZ de um ministerio economico, promessa 
IJUO por ora,,;,,, pa,sou do palai'C»B; a por outro l<do 
•·mpro·gar jcsses rocur.<os de quu L•nçou mito Sir Robert 
!Joul, Otl au(.{rnonrar ns renda:; e ucabar com os defic!l,ç, 
oJcsonvuh'eJJ•lu asfor•loR de pro,lur(Jiio pot' meio de rcduc· 
('ao da'' ta xa• c anima\.'ào ;~os traJJ,Jbos. 

Jogar de ~nimar os tr·a[mllws tLrnbem por ard•J uo '''Pi~ 
J'ito cto ass01:ilu,:ão, qao hilo trar1:tu sunáo outros t;.Jttus 
regatos t'orreJ.do para. íi..'l f,HI!.r.s lfUt~ fornecem a renda qut, 
o ~stado pret:i:Ja. o (IOI{rt,s.silo os capita.f!S ou pniz, (Jhra 
~elo comrad11 e diz: • Nad.1 do dtl~envr.]YM OR tra
hrdhu'; empreg11emos rtntl's :;o n 40,000:0008 na c••m
pra da ourll •Jnll venha servir do nrocJa, acabancto-so corn E' 011t:h) ~mciso priJCe,1cr, corno muito bom dii\se o 

nobro H•JnaJr.r por Pvrnambueo, nx]Jlicando·'e que olle 
110 rninioterio trabalhava cut!IO se tivesse do ser per~"tuo 
"de deixar o pojer n sou /ilho. Os que procrdem Clli!JO so 
]hf)S th't1 SS~ de :-uccedcr,inimigo, a quem :1rruhcnte nas 
mãos a bumba quo <'Orrr~no, ou ""lll" ~o llll's fos>~l iaflif · 
Hcnte o f,ltum, 1:om \:luto quii \'ivão nu pn~sente, St>ja 
JIOr quo expedi,ntu fõr, esses: não consu!t:io os úo~eros llo 
•argo o os intcr"sse> du estado. 

o pap•.•l cto creait••· 
O resultado desta pnlir.ioa fin11ncoir·a, que rrretondo ter 

mtdur rfmda para ~":;lar, ornbaru~~aurl•l u nmpre,llu doR 
pour.o.~ r.apil:u!S qnt~ tnmos, lançando nmis pez:utas 
t&xas :'L rrnn~nq•1jn,~ .iti am l'lÍ nberüd"H· c qtwren.lo a 
tu•io o custo d!!~hl\SI.íJT t.!S:::c!:i pou~os rapitru~s que r.o. 
mo", f,>rcaurlo-os (t importação rurnO'I1L de mf.taes fJ1hl 
so e•coiico, deixando infruotifero., o Jlerdidos os gastos do 
tr•nspone, é o que se est:i vendo. As renda' n:io tellm ver~a•1eirn e durava! crescimento 

~cn~o quaudu S•• t•ngroB>ão as suas fontu•, e pur exemplo 
o ospirito du ns,ociaçiio su desenvolv~, pondo cm com
muru 11s int,Jir~enchs e ~rinçipal•nonte c•s capitae•, que 
ruunidos pro•luzotu milagres a que as forças 111divi~uaes 
nunca JIOdem chilgar. Sd nós vemos qoa o espuito de 
associação csmnreee entrd nós, devemos concluir que as 
rcudaH wio poderu e.Jovur-se pelo rt•sultado dascjavel do 
au,mento d1 producç:io e transacções. 

Ua tres nnnos 1JlW ~~ta politica finan~~~ira s~ ext 1'11e 
nn impel'io, untos por impulso do governo, o hoje por 
exccuciio de Ir i; o niio obstante o grande auxilio u~ 
m1fra con~idcravel e prtços altiShimos qne elrlv:íriio a 
oXpltrtauã.o quasi ao dllftlo de ()UtruR auuoR, cada Vt~Z 
liStamos mais longe do denideraJum quo procorã ... .As 
traiiHncçues .stão paralysadas, 3 deM:on/lunç<l nta as 
m:los ao commercio ll indusir•as, e a r•qu!llla indiviJu•l 
e publica tem de~:rescl•lo, ost<ndo inveodavel to<l:l a 
especio de r•ropriodflde •til raiz, a não ser por preços 
des~rnçados e com rerlucção a tu do renlo por cento. 

los as,ociações collectivas ainda so r•'JHO~uzem on tro 
nós. o rliio ora possível que habitosonraizadodessappárc· 
Cl'ssom t:io dt'prcssa ; não são, prJrP.rn, nem tiif) nuaw
rosas em prooorcão :i épocas antlriorcs, nem com capi· 
taes tão avultat!os. 

:it Que import:t oru C.vol' dl lldministraçiio que s•j1 
ruentoria a intonçiio de eldvar o valor da roocda,tórnr•n
do·o fixo corn a rt'alizncão do p:•pol h:~nc3rJO cm metaes? 
O pai~ nlio ~ó.le dar· so por ~ati>fdlto com inten coles, 
quando os m<ios ernprrgados •5o nos condo1.inoo a 
tornar c3da vez mais thJllcrl a dcseja·1a rcaliz•c:io O p:tiz 
ompobmcd com a tat€1a qun lhe impazeriio, e o pair. que 

As sssoci•cúcs Í'm commnnuita e.omorer.erão ainda mais 
A 'ão poucas us que se cr"1o, alé porque, quem tem capi
tacs, p6je tirar mah rend) delles, dando-usa juro.<. nesta 
quadra •·m rjuo siio tilo escassos, ou comprando f~ndos 
O ac~ÓCS aos !JrCÇOS dt·sgraçados a tJU9 cbegáriio, 

ompobre.,e n5o póae obter ouro, r1ue mngu<m lhe da do 
gra~a, e sim a troco rte seus produ.,tos. O Sn. SILVEIRA DA MoTrA :-O publico est:i muito 

Clr.andaliS&~O Co!D OS cercnt"S, 

O Sa. SouzA FnANco:- Se a> sim fosse, seria nosso 
d"v•r procor.or garantir, por meio do mojirlas apro
priada1, os õssudados r:onu·a O< ge1·er:tcs, e nnnc• ver 
iwpas•iveis qn•> dcsfalloc• o Pspirito de associoc1n r.om. 
rnanditaria, que tanto> prodígios padaria f•zer apparocor. 

Quanto :is companhias ou snciedntles anonym,,s, estas 
morrêriio complctlment•. ll•J proprio relatorio do n•·bre 
ministro •1~ ftzenda creio que @A vu que, durante est;s 
nltiluos nnnos, ~ó t.r(:S cnmpttnhias a~,onymas s~ formã.
tJio no lho •lo Janeiro; "s~ e•lehre G•ltinocaltora, que 
10 pro·tou a IIJJtiiS moujns11 ~o ridículo, o que está mor· 
ta ou em est1tJo du olismh1ção, 

O Sn. FEnncrnA PENNA:- Então gorátão to1os os 
OVCJS ? 

O Sn. Souu FnA!<CO :-Essa das Carru.1gens Flumi
nonsos, em quo se sacrificou meia duzia •1e iunocenrn<, 
d~ssa gentil QHNacautel•da •Jue uutrou r.ooo ar,ucs do 58 
ou IOR" lhe c<~mér:io ~ rliuhciro to1o, eHá abi sem di
nhoirv Jtüllhum se liqoiJ,,nilo. c rios dou o espertalhões, 
um foi •~>•r co.nu .. a JJcus 110 IJUO foz noste mundo, e o 
nurro a11rla ulu pa;•o"ndo (•ol•s r~t.\H depois do t••r r.t.mi
do o diulltirr• dos s~eios o os envolvido om controtos le
sivos, A !orceira soclcdada ó a •la Limpeza pu!Jiica, •1uo 
deu tamb·Jrn cm dr~g~. se~UIJI.Io ouço. 

Ora, o ~ue so r•ódo euppõr do dcit•uvolrimonto tio um 
}mill, IJIII prc•ci:-a wr mcws par~ &u,L!3utar um ,,xordto 
r•nnwru,o, •ln" firc>'isa f,,z.,r uma d>ts~cza do ~2.000:000,~, 
11 umlo o o:;piriw lla as:wci .. r;:Lo csU1. morto, ao J!Ottto tlfl 
d;;~orrerm~ anuol\ 1.i~m que o ma ~ó cotnpauhi.~ ~cl fünno 'I 

No ru~;o (lt~to u.t·:rvtJru o ~(H"ürtW o pl:tlS,\ qae, un , 

No mdo diH~o, e esta é ;1 qu•stão, quer-se um grande 
exercita diSfC.Uiv.J- não se olha para a de<peza- d••i· 
xa-se :ts provincias sem gna.rnicão, e pttra qu~ o servi c') 
se faça, será incornruo,Jarta a gua.rda ua•·ionaJ, nugmen
tando os emharacoR, qu•l as tue<ti•las financeiras tP.e•n 
opp~'to aos trabalhos o industri.s. J~ o nobre san•dor, 
presr,limte do conselho, f•lia-nns Jogo em salva~ão Pll.
bl!ca, coroo se a pr•trxto dn sat~ação publica, qoe IJÜO 
está ameaçada. ti1·esso o gnv-roo u d~rcrto de nos exigrr 
rnais do qu" as H.OOO P"'('"'· q11e JHrd~, e cuocedem~s 
com a condiciio dn qo" sejiio uwlhnr dtstribuidas. 

En, port~nto, vnro pelas J 4,000 prnças mas com Ulll•l 

emenda para quo 7,000 St•jão muveis e 7,000 de guarni· 
cão. asstm corno hl'i d·• resraboJ,cer n emenda da camnra 
dos Sr.. dcput .• dos, para <JUtl so marque quaos as cir
cumstanci:Js exlraordinams rm quo Sd flóje cltam>r a 
gunrJn nacionol, pnrque. on n:1r> quHro qaH lambem com 
o meu voto o pnbri''" oej·• illudidu, :<croJilando q•te vai 
haver roais dosembu;•ço •la Jib"rdado lJAssoal, mcnm 
exi~encia dd forço, quando rllnlro~nle o quo "" y,,j f.1zer 
é arr·an.:ar 11 guarda nncionol dos xeus tr•balhos. N<ste 
sentiilu voto JlCia !di do fixa~Jão do forças. 

O SR. SOUU E MELf.O lminls!·ro dr.'agricullu•~): 
-Sr. pro;idente ou não fazia t~ncão tle tomar a pBia
vra na llfimeira d.iscos~ão da loi da Jlxnciio das forcas do 
t"rra, ruas foi arr:<>trarlo rolo n11bro srnador qao mo pro· 
codeu á pru,~·~rtt'f d~J outro modo. 

O Sn.l>. MANula.:-J;i. uãu h~ r:asa para se votar. 
o Su. :úl;o;I:)'fl~U 1JE .1\G!II{;lJJ:l't:J\,\: - nhs _pod~rci 

f.tllar. 

O Sn. D •• \J.,:;oEJ.: - 'l'.l!tli! molitor. 
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O Sn. JWitsrno DE AalitCULTUnA: -E~ n:in ospn- • anormaoR, tínhamos a guerra do Rio-Grande do Sol. • 
r1va mero<'er tã<l subit!;. honr" como a que me fui fcila. Mas, sMthorcs, so um dos grandes de foi to~ do actual sys· 

0 ~n. SouzA FRANco :- N~ minha opíuião merece; tem" de rocrotamenlo ó dar pequeno cootiogenle para o 
ú 0 dedo gi~•ot~. exercito, parece que n~qaclia ~pocha do circunatancias 

uxtraordinari•a com maii razio o ministro da guerra 
O Sa !llllt'TRO DE MllliCIILTUilA :- Tonho-mo nm d~vrria mudar do •Y•tema. 

tiio pfquena oo11ta IJ<~~ na vllrd:,<J" 11·e ad:nirou qoo um:• So hoje é censoravel n:io proP.urar-mn.! outros meios 
l'"~;oa d,, capacít!ade elo nobre scn.1dor pela província ele obter ~old••los em numero •ufllcicnt•, nnquellc IMJ!IO 
do Pur.l vi"s>e ~izer rm pleno "''nodo, quo orn mdo do certo muito mais een~uravol devt•ria ~cr o rninis· 
qanuto •o fazi., no p~i• su vi,, u n<cU rludo, o priflcipal· terio; masemãoon~>bre senador, com a ro~ponsabilida<lo 
monto em tudo quauto rl" fJzi" <le npl. Não sd flOJ'<!UB <J 11 rniui;tro d~ corila, apezar clu torJa '"" cora~ono, qnn 
rn.t!o r.ertas idtias, InaK com applic~u;Uc~s divc.r:tas, SI! eu rucoflhcço, a ap~zar da nos akunhür du covardc9,JJ'Jr .. 
apre••nl:io a cah~<C"' t1Ítf•rento,; o jnizo, qu" a U1eU JOd· ,1uo não temo~ a corag~m de atrronlar a moíori" di\S ca-
peito oununciou, üzia·u ou do 11o~ro senador. maras. teve receio do eo1pregar os meios que h11je jul~• 

O Sn. D M,\;\'OEL : - Esllío pagos. dUden los, e nilo procurou esses weills JlhfJ ~blor fOI· 
0 s11• SouzA f'n• r-cu : _ v. Ex. que ó 0 uJinístro da tios que fos•~m concorrer par3 a paz c uni~• rio iwperio 

perpetuo; c cu r[Ud n;io sou mioi!tro 1, 0~~a? cm Ulllil província que so m•o•inha em rr!Jellião. 
O meio exclu.<ivo de eontr.,to voluuta;·iu ou "ngsjl-o Sn. I'RESIDBNTE !lO CONSELIIO: - Nnnm, não. 

O Sa. Souz.1 Fn•Nco:- Digo qu" ti Jninislro per· 
petuo, porquo qoan•lo niio eH li no poder é mentor dos 
ministros. 

mento, não sei <Jue est•j~ em pr•lica seuão ""' rluns f•a· 
cõetr: na lngl.uerra. ~ nos Est:-1.da!1 .. Urtidos. Nestf1,, ~A obt~m 
sof,Jndospor meios muito Hgular•s: a pouulatilll ,.,ttun
~eira e aventureira que &flluo pJrll aili, tow noR prilllcirus 
unnos dilll<:uldilde ern aclur e111pr~go, o Aotilo, ab.imlo
so-lh• nsll!cÍI'S do exercito, o ~entio ahi bam pagos os 
•oldadas, não admira que voluutariamenlil se apre
sentem. 

O Sn. D. M,\NOEL: -E' 1om pro ministro coill p1stl 
ao sem pasta. 

O Sn. liiNrsrno Pll AGntr.UI,TUR,I: -Não o:fplicarei 
os moti•o.~ quo t>nlw para Iom., r essa juizo do nobre 
seHador, .a hora está muito ac.Jitt.rJtal1,1,. 

Na Inglaterra, porém, o que acont-.ce, Sr. presidente!? 
E' porventura por u<n engajamento con•niencioso que o~ 
chumados volantarios se Jigilo ás h•ndciras wglezas? 
Não temos Ilda o modo por que Ines alistllmento• se 

O Sn. JJ. ~l.INOEL:-Não seria a primoira vez que 
O llZ(.IS!)~. 

0 Sn. llfN/STilO nc AGRICULTUrlA: -Se nito é a pri· 
mctra vez, tlscu~u de repetir. rnali wlv"'z houvt>sso de 
angmentar alguma cousa., qn~~ :1ntns n5o tive:-s~·~ oncasião 
dll dizer. No l!ntJnto, j~ qun !ruho a pahvm, V. Ex., 
Sr. prrs~tlenlc, ruo jJflrmittirá que me occupo .:orno quo 
so lrm dtt•• na prBSront• di~cn,são. 

? nobro orador que. a romrccn bnj' rlisse ~110 p•
rc.:J,, ViJr na mu•:h:~ rio rl•battl a can la d., <'ii•l tle Arr.e· 
hiatlf'S. Crt'io quo ~o fttZ UfTJ!t &:1avu injustiçrt ao nobrA 
fO·latlur pela provinda '''' Peronmhuco, rtu·• trouxe :i 
c,"" lltalerin inteiramortt•J cxtrardra ao ohjectn <lo qua 
s• tr.lla, poriJUil do corto n:io ~eria oll• rruem pret•u· 
ilessd que sobro ar•p•rtiçi!o d• ~•tm·a ~c dcixasso deiiiM· 
Utui~ um examfl r.onvt>ni .. ntn. N~o tujrlc, JI!Htanto, ter 
8ppltt~ção algom:~ o f,tcto bistorico do ccrce•mento da 
cpuda do ciío<le Alcabiad••s. 

O nobro 8enarJor· por Pcrn~mlmco dBr.l~rou q;' vo· 
tav:~ eontrJ ~ proj~cto d~ fl.ta,ão de fúfças. Jtspo:o; 
OUVIr nq razu~s f •rtes quo actua vão sohre S<'ll animO 
Jmra recusar nn;a lei quu a conshtuiciio ioJflÕd à al'i~Om .. 
bl~a geral o de•er ao rlct:rclar to·tos os ~nno<, mas fi!'ij· 

n;!S lbd ouvi, comJ motivo para nrg:tr s1u voto, o 
jtwqunno I<Uillt!ro da prac,s a a mnneira por qoo so con
tinú•l a (.,zero rccrnr.amonto. O projecto do )<li que hoje 
S•l diseute tl r, ntc.nno, com muíw pflquenas altoraçüas, 
qou low vigorcdo ba ruuitos ao nos. 

O ~~~. ••nEsrot:xrE no coxscwo: - Apoiado, 
0 Sn. lii!\'!STI!O DA AGRICULTURA: - Q nob~o sena<lor 

nos .n.stJguron. quo, oecupando as pastas da guet·ra '' d.1 
mrmnhn, hmltou.sc " prDpor qno ticas<om ~ln vi1:nr as 
leis anteriorflg, Or:t, o quo vem a sor e;ta m•noira do 
lt•gis!llr senno n mesma que hnjo •o ompre~:l? A ponns 
hn mnd~nca 1111 fúrmn: n ossnncla é n /JJO'rnn. N:tquoilo 
tcrnpn se fazia. o .fllcrutamonto por mtdos tlO•,I't!.ifi\~M, e o 
nobrn senador tn!lndou coutinn:tt'C'.~t/1 molhodn dl, r~~crne 
t:tnwnto, o julg-1 qrt1~ n:1o H• IH'tl\1. em cnnf.rat1ir.r~fio, IIi· 
:.:on•iL): • Nt~~:;o ti!rtl!tO c.~lnvam:tti t'lll cir.:nru3t.wd.-.s 

fazem? Oiflorontes t~vernas são ornadu~ de h,ntJeiras, e 
o3 alist•dores, levando a essa• casas indivíduos que apl· 
nbíio pdas ruas, o~ espirituali•ilo e nesse ewdo t~bteem 
qu~ ellt'S se compromctti\o a com parco-r no dia i&gninto 
,.orante a autorí1ad~ competente pa1aassignnr um lorruo; 
ma• com o essa pobre gema receba na t~vcrna alg~m di· 
nheiro e o gasta immediatam•nte, não porlen<10 livrar-se 
da praça senão restitniudo a somma recebida, não tema 
,,utrn reroedio saaiio assign.r o termo. O sy;t~ma de re· 
r.rutamento na lnglarerra, segundo o que toul1o lido, n 
.~eabo de expor rosuwiunmouto, do cortu quo não ó pr~
lerivel ao nosso. 

Em outras JlBrtes, em to~o o continente da Europ~. 
o que vemos? !louve j:i ai gama nacão qu~ quiZdsse ten
tar aqaelle meio de o.llter sof,fados? l!.u sei qao muito 
se tem esr.riplo sobro o recrat.unentu voluntario, o Wp• 
ponho que o Sr. Jotfrti< foi um dos primen·us que a pi''·~ 
~~mtàrão. esta idóa; mas, batido comprota meu te, r<Hirou
se, e depoi~ apr<son tau modifico çild<, e modilicaçilB.< 
maHo considoravaís. Em to~;•r do ainhHiro ~ervir par~ 
cba[llar voluntarios, querra ollc uma capilaçfiu ou outro 
iutposlo sobre oqael!eJ quo não entrassemna•llleir.u 
do exet•dta, pan• no lim do tempo do ""rvico de cad11 
nm~ das pracas d3r-se·lbc a iwpul'tanoia que lhe OOil.i • 
peti.!SA cm rateio, 

Eis aqui o mais a quo chrgno o !tomem qu• •mpregon 
IOdOS OS IJI6ÍO~ par• CJ:UA SH reafiZO>SODI RS idiÍaS ttU" O 
nobre senador por Pernambuco ha tantofi annos D pro· 
senta nesta casa. 

Se na Franca, se na All•manho, etc. e etc., apPznr do 
p•1nporismo, npeznr das dtfll.,uldndos de a~<pririr•rn·>a 
moi os de subsrstoncia, ainda nio~u•m so nnh1wn a ton lar 
o recrut•menlo só por eugaj.wlllnto V•lluut<l'iu, ó cutre 
nús, onde, como muito bura diz o nobrd sonau)r rei,, 
pt·ovineb dd f',rnrunbuco, quai•Jller homom quo t~nlm 
fúrça 11 tli.<pnsicrrr. pam o tmb,1ihn ncha r<•trilluicfio muit,, 
r.nn~ideravrl n qn,lqunr osforco qnu f<Jç.a, o entr• nlo< 
quo havt•mos do nr.h:u :dHmbndn cln hum,,ns ·]tiO d~ix•u1 
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r.~sos meios pacincos J~ viJa 
tlura disciplina uo exercito? 

pua virem sujeitar-se o · Sn. MINlSTno DA MJnrCuLTUn.l :-0 qoo devamos fazer 

N•• fo'rauça, onde ~e aJmitte dinheiro parla substitui
ção dos recrutas e não dos Holdados .... 

ó mulllorar.o>ysrorua acrual rrue uãu p6de s~roatro por 
muito t~mpo; devemos fazer corn que uão Sd cowmettão 
exce>sos: úovow ser punidJ< aquelles quo os praticnrern. 

I) Su, ru~.•!DENTE llO CONSELilO: - .Apoiado, 

0 ·Sn, YINIST!lll DA AGRICUTTURA : - ... , concede-se, 
croio qnc sds wezes, para lib•rtarorn-sc por moío do dÍ· 
nneiru: roão se fixa, coo10 entro ntl;, a sornllla; ~lia ó va
rJavul scgunclo a rnaior·ou menor necessiaade gno ba de 
soldados, e segundo a maior ou menor ditllcuiJn~e que 
l••• do <lhtc-lo•; e •e t1iio me f•tt~ a tuemoria, durante a 
guorra do Orienttl, a rruantia dolerwinada para qualquer 
J'ocrut~ eximir-se rJo serviço militar chegou a elevar-s11 

a 2,000 lcuncos, que autda asoirn não or~ sulllderrte para 
atu·uhir voluntari~s. Demais, essas quantbs qua o go
verno france~ recebo para as axempçõas dos recrutas são 
applicadas prinoip•lmenlo ad reengajamento de pracas 
moralisadas qae teeat acabado seu tempo de serviço, e r.liu 
)!ara se obter sflldados novos ; exceptuando um ou outro 
volurnario, e os alumnos Jas escolas m!lit<~res, todas as 
Jlraças novas silo obtidas f!'r meio da conscrip~:!o, lei tão 
dor<•, tão lortu,.que se diz niio seria atloptuda em França 
su não 110 lorupo do terror. 

O Sn. D. AIANO!:L :-E a l<~i do racrutamento, nada ? 

0 Su. AIIN!STI<O D.\ AGIIICVLTVM : -0 que Ó ÍS~O 
s~não melhorar " lei do recrut<llllltHO ? Disse-sJ que eu 
uad., llz, fu1 bontQm accas~do dis•o. 

O Sn. D . .MANDE L:- Hontern não ora possível, 
O Su. l!INJSTno D.l ftURICUL'ruuA : - AntP.s de bon

ten•; mas qu"<o 11ão sabe qun o ministro nilo tem a ioi
ciatlva em pr<•i•eto l!e r.cmtameut;; 'I 

O Sn. D. !L\NO!lL: -Ahi vem a h•aalidade. 
0 Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA:- Póde, é verdade, 

trabalhar cow seus amigos. fallllr com que e!Jes ~presen
tem projectv, e ísl.o so l"z no meu leJDpo ; é um dos 
muitos que Já eHào sepultados na camara dos Srs. de
putados, 

O Sn. D. ~lANOEL: -E.' porque os senhores n~o 
quiZel'ào: digfio-mo isso a mim a~ora. 

O Sn. ]flNJsTno 04 AGrucut·runA:- Tanto unha de 
.bom este projecto quu nos diJT .. rentos regulamentos que 
se tom •X pedido posteriorwen te para execução da lei do 
r~crutamento, ahi se tom i~o ]Juscar iwmensas medidas. 

So não pudermos j:ímais obter, por meio de engaja
roento voluotario o 11Uwero de praças preciso par• or:cor. 
rcr ao servicu rlo exercito, se a conscripcáo é tlifficil 
entre nós e talv••z impossivrl, conf<trme a propria auto
rid.de •1o nobre senador pela provind:t dd P"rnamhuco 
porquelerubro-me que, dincu•indo eu nesta casa um pru: 
jecto d~ lixnç,lo do forcas da terra e dizendo que a lei da 
oonscripcão se fosse adoptada eatrd nós, ••o fim do pri· 
lll'l.lo unno excitar h mais clam••r"a do que isso a que se 
rl<í o uomo de cacada hurnona, apoia-me o nobro son•dor 
áizeudo: • Se me arrancassem meu liJho eu l•ria, não sei 
oqoe. • 

O Sn, l'tscoNDE DE ALDUOUEnouE: -Aliara al~uma 
cousa. 

O Sn. MINtTno DA -~onrcur.TunA :-Não duvido, porque 
toa muuos anrros que Isto se passou, n1as o que isto reveJa 
li que a cot~scrlpc:io entre nú> não sorá bem aceua, 

0 Sn. VISCOIItlE DE ALnUQUEnQUE :-E' passivei, mas 
nãu a rrncro ; qu~ro a constituição, 

0 Sn, lllNISTRO DA AGI\JCULTURA: -TodOS n6s a qqe. 
fCIUOS, 

0 Sii VISCON!lll Dll ÂLDUQUllUQUE: - Concorriio todos 
n<l puq,orção Je >cus haver"•· O oolJ1a rnírdstro n;io quer 
ist<J, mas quer que o Ilibo do pobre oeja recrutado. 

O Sn D. nlANOEL: -Em qual delles? são sete. 
Ú Sn. llllNIS'riiO DA AGRICULTURA ; -0 que foi apre

sentado no meu tempo. 
O Sn. D. AIANOllL:- Pd~ Sr. Mirandà? 
0 Sn. VISCONOE Dll ALIIUOUllRQUE:- Pelo genereJ 

bhranda,. .. Ddxe estar, IJilO se o111js, porque a ses>ão 
não Ji~a enecrrada, e>toa aqui, )Jei de car·lhe resposta 
mathemntica. 

0 Sn MINISTRO !lo\ AGRICU1TUIIA :-EnlãQ CCVO ser 
boa. 

O Mhro s~nador pela provinda do Perrrnmhuco ou
tende que se se elevasse o premio rio •ngaj,mento volun
truio a uma somwa basta rn" forte, baviamos de tu r 
suJI!cient" nnrnero de r~crutas; mas como isto 1wponava 
grande augmento ele despez~ accroscentou que tinba
mos r.s moi<1s para OCI!Otrer a. e• ta despeza. Orçou em 
10,000,000 de habitantes n populacãu do imp•rio, e 
fnzeouo corn que cada um dos individuas pagasse 28 
par anno, ohtdve í!O,Ooo:ooos ... 

0 Sr. VISCONDE DE ALDVOVERQU!l :-ldinha matbe
u;atica niio conra assim; ~s mulheres, os meninos e os 
velhos não faco rontribuir; eu disse que o imposto pro
duziri~ a,oco:ooos a s,ooo:ooos. quando muito. 

O Sn. IUNtS'ruo "" AChJCVLTUnA: -V. Ex. foi tjuem 
~isso quu não querJa IJUO seu lilno fosse. 

0 SK VISCONDE DE ALPUQUEnQUE ; - N<lO alrero, 
V. Ex. rtào ó juriota, ó mathematko. 

O Sn. MtNJSTno D.\ AantcuLruu : - Procuro não 
esqu•cer os mrus antigos habitus. 

Ü Sn. IIIINIS'tRO llA AGRICULTURA ·-Ora, O numero 
preciso de recrutas par11 nrantcl' o exeTcílo com a forca 
ducrotnrtu, creio que ~nda de 4,000 a 5,000; se temos 
4,000:0008 a ü,OOO:OOOS para Jlogajur 5,000 recrutas, 
t(Uauto toc1 u cada um? urn eonto e tanto. 

0 Sn. VISCONO!l Dll ALPUQUllllQUil ; - Pois niio os 
d•swinta. 

O Sn, 1llNJsTno DA ACiltCULTUnA :-Mas o nobrH se
nador foi quu b10je dHpuls no aiz•r-uos 'lUa! tirrhu >ido 0 
emu.-go de >ou• ~rímriros tHlllJ!Os, ••cor·r~~ou uw "ouco 
dos baiJilos quu uorlos cuutraluu. 

O Su. VISGt.I:\:J:~ 11e .·\Lnt;CJUEIHJIJe:- E~l•i en!!'anado· - ' ~ . l'l;J.o u.1o '-'l~U •IHJu~av, t:u Jh.J Uou lU:Üs Ulli.!JJI.~<iu li.!tH!u u 
IUCU JVfU:J. I 

O Sn. nscoNnc DE AtnuoucnouE :-Acha muito? 
0 Su. !rlNJS'i'UO DA AGRICULTV!IA:- Acho mUitO pou-

1'0 ; V. Ex, com isto não obterá ninguom, seu !'umedio 
ó iuetllcaz .... 

O s,,, vrsoONoE n!l ALnuouEnQu!l:- Esrá enganado, 
O Sn. iliNISTno DA .IGnJcULTUM: - .... porqne com 

os t~.ooo:uoos a ll,Ooo·ooos não poderá dar scnr•o um 
eonto ülauln. 

ú Sn. D .• \l.llioEr.:- Eu Vl'jo o contl'.il'Ío n~ mappa 

' 
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do rol"torio a r•~peit·> dos roeog;jados, cujo numero não 
ó pJqueno. 

0 SR. IIINlBTRO DA MIRICUL'IIJRA: - • • • Ó inefficaz, 6 
então n«o póde o•~orrer ao aogmcnto de despen quo 
traria o engaJamento volontario, o Sn. mNrsrno 1>.1 AGRJCULTUn.\: -V. Ex. ni'in sabr, 

como isto so f,z, so soubass~ 111io 1•aria <O>t~ argumento. O Sn. D. AIANOEL: -Agora estiio. nrrependidos do 
que be!âo; IIi voru na rc!oluçiio da prorogação a a.uto
nsação ~ara derogar, O Sn. D. MANO~ L : - Temos como na Inglatorra a 

beb~dma nas tavornas '! 

0 811. MINISTIIO DA AGIIICULTURA: - E' a Ítnpos•ibi
JHada de ublartlm baixa ; antas quorom recrtbt!l 4008 
immediatamMt~ c mais o soldo dobrado do quo conti
lJUarem a ocrvir sem <•qu;lla grnuüca~ão nem soldo do
brado. 

O SR. D. )IANOKr,:- Vonhão estaR dc~laraclres do 
governo, tomo nota. São forçados mas não pela bebedei· 
ra, ti o qoe quer diz;r isto em dom portugoez, 

O SR. JUNISTnO D.l ARICULTUIIA: - Ess~ é o lacto, e 
é bom que se 8~iba. 

O Sn. D. IIIANOEL: - E diz-se isto quando se acaba 
de censurar a Inglaterra I 

0 Sn. VISCONDE DE ALBUQUERQUE : - Vamos, Va· 
mos, deixe obrar a natureza. 

O Sn. D. ~IANocr.:- Eu guardo· me para a segunda 
clíscussão, quaodo ~• tratar dJs•o. 

0 Sn. IIINIS1'RO DA AGRICULTU!Io\:- Alasse é t~O facil 
obtormos o ainheiro, o d<luma maneira tã? pouco onero~a 
como u capitação de 28 por anno, de c•rto que nada ha 
rnais Cacil do que lermos receita sufilciento para occorrer 
a tod•s as no;sas de<pezas e empreh~ndrr ollras de al
gnllla importancia; em Ioga r do 28, exõjamos 68, e cabe• 
rá a cada um desses, do que são rtll.cluidos, as mulheres 
e as crian•;as 500 rs. por moz, e qnom não poderá pagar 
500 r~ ,.o r ruez? Assim teremos urn nugr11ento d~ re. 
ceita da 24.,000:0008, dasappareoerá o deficit immediata· 
menre, nos sobrará muito dinheiro, ~ po•Jeremos empre
han•ier obras de importancia, rcr boas estradas, áar de;on
lOlvímento 11 lavoura, etc. 

Ú Sr., PRESIDENTE: - Attenção! 

O Sn. D. MANOEL:- Homens de estado devem pro• 
ver as cousas. 

O Sn. VISCONDE na ALBUQUERQUE:- Deus queir11 
que não sPja 1arde o arrejl"ndimento. 

0 Sr, IIINISTIO DA AGRICULTORA: - 0 nobre Senador 
conhece qae as nossas circumstaoclas financefras actual~ 
mente não 8iio Jisongciras, que temos uin deficit e de· 
1lcit creseido qno nos obriga a manter em clrculaeiio 
um avultado numero do IJilbelos do lhoaooro; receia, o 
receia bem ~osla divida l!actuante, e julga que mala 
conveniente seria desde já tratar de orear novos Impos
tos para aogmenrar a renda, do que supprir su• deftcion
cia por meio do bilhetes do tbesouro: eu nlo deixo de 
concordar em parte com o nobre senador, 

0 Sn, VISCONDE DE ALBUQUli:RQUil:- E' O sy!léma 
de niiü olhar para o futoro, é o syotema do-vamos vi· 
vendo. 

O Sn. MINISTRO DA .IGRICULTURA:- O governo leria 
coragem bastanro para promover o angmento de impos
los, ~e o julg•sso desde já de absolota necessidade; mas 
entond~u q11e com aa economias que administralin
mente pud•sse fazer, com aquellas que só dependem do 
poder legislativo e com o au~mento de receita que se vai 
m;~nif~stanrto, apezar de nos dizer antes de hontom o 
nobre senador pela provincia do Pará quB a imporraçito 
dim1nu1a, q11ando alto falia a alfandeJia no llm de cada 
mez, dando uma ren~a de 2,000.0008, lla Ires ou quatro 
mezes a esta parte ..... 

O Sa. D. AIANOEL : - lia do contlnuu? O Sn. VISCONnll DF ALDUQUERQUE: - A primeira 
obra é obs6rVar a c~nslituiç;io. 

O Sn. JUNIS'rRo DA AGRICUL'IIURA :-Parece que o nobre 
senad~r cow e&ta idtill c11minb~ para um imposto unico, 
que se não for o de capiuclio ~orá semolbaute ao da 
renda ... 

O Srt. D. l\JANOEL:- Não quer nem póde querer esso 
imposto onico em parte nenhuma, quanto mais no Brasil. 

0 Sa IIINIS'fflO DA AGRICULTURA:- .. • acostumando a 
popul•ciio a uma r.apilação ... 

O SR. JIINISTRO DA .AGRICULTURA : - .... digo, en· 
tendeu o guv~ruo que, quando se podi9. reduzir a·dos• 
paza, quando havia esperança de augmento de receita, 
não era prudente desde já onerar os contribuintes com 
novas imposiçõds, Se, desgraçadamente a experiencia de~ 
monstrar que as nossas previsGes n4o se realízão, enl!o 
seguramente apresentaremos com toda a franqueza ás ca· 
maras aq!lillo que jol«armos conveniente para equili
brar a reaeiti com a despeaa. 

0 SR VISCONDE D!l ALBUQUERQUE!- Capitação, n~o. 
O Sa. D. AIANOEL : -Eu Juvido que se possa lançar 

novos impostos. 
0 Sn. IUNISTRO DA AGRICULTURA: - "' aO impoitO 0 SR, llll'IISTRO DA AGRICULTORA: - Enlend&•Se COm 

sobre a renda. o nobre aenador por Pernambuco. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: :-Na fórma da cons- O Sn. D. MANOEL: -Entendo-me com V. Ex. 

tituiç~o, 0 SR. IIINISTRO DA AGRICULTURA:- EU estou refie• 
O Sn. lltNISTRo DA AGRICULTURA: -Na fórma da xionando sobre as oplniDes delle. 

eonstítuicao. Alas sADma medida legislativa, votada o anno 
passado e que não tinha o alcance de um imposto sobro O Sn. VISCONDE Dll ALBUQUERQUE: - Esl.i engsnado, 
a renda, deu Jogar a todo quanto nós presenciámos, o está soplusmando. 
que dir·sc-hia,do imposto indicado pelo nobre senador! O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA: - N4o, senhor. 

O Sn. D. MANOEL:- Por ahi ni!o vai bem; nós nos O SR. VISCONDE De ALDUQUERQUE: - Eu repelirei. 
justificaremos. O Sn. D. MANOEL: - Está sophismando, como cos-

O SR. JIINISTRO nA AGRICULTURA :-Logo se vê que o toma fazer muiras vezes. 
remorlio não púdo ser applie~Hio,... / O SR. IIINISTno DA o~onrcuLrun.t: -Assim sophis-

0 Sn. D. l\f.INOEL: -Tomo nota di.<so. N5o r.r.onte· mava Euclides, como ou sovhismo ngora. . 
oou nadJ <JUO nós nXo p:cvisscmos. 0.> augrMutos de c~sr•rza ~a p01tom conhecer pel~ 

:li 
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lritora o confront~çáo das ditJ'erentos leis do orca· l~mbrou disto bn mais tempo, quando foi miul•tra, 
Tira-se muis essa garantia contra a persrguiç:!o; lião 
ha de ser com o mou voto, 

monto .••• 
O Sn. D. ALINDEI.: - Qao duvida I 
0 Sn. li!NISTRO DA AORICUL TUR.l :- ,.,, e ahi SO VO• 

riflouá om que ministorios se der3o esses augrnentos, 

0 Sn. VISCONDE DE ALDUQUlliiQUE: -TirãO·Sd todas, 

O Sn. mNISTno M AGnrcuLrtrn. :-Se eu qoizosso 
trazer em apoio da opiuiàr, sustouta~a pnlo nobre mi· O Sn. D. AIANOJlL :-No meu não farão. 

O SR. llfNISTRO DA AGRICULTURA : - Se o nobre se• 
nadar tivease sido mlnis.tro, havia de estar lambem con
templado ootre os que houvessem augrnent1do a das· 
peza. 

n!Btro dr• guerra um homem qno não póde ser suso11ilo no 
no'Jre s11nador, eu rop.,tiria o que ha aou~ anous foi dit• 
na Cl!mara úos Srs. deputados. 

O Sn. D. ~hNoEL:- Por mim, nlio. 

O Sn. D. M.INOEL :- Ou não havia de ser, Sr. mi· 
nistro, ou havi!l do sor comme ii {aul, como sou juiz o 
senador. 

0 Sn, MINÍSTRO 0.1. AGRIGULTUnA; - J>slranhoD·SO 
ao nobre presidente do •onsolho, por dizer oJUO os enga· 
jamentos voluotarios erlo cóntra.rios á constituição, 
não sequiz receber esta propo~ição no sentido em que 
eiJa foi dita. O no!Jre ministro d& guerra, respondendo 
ao orador que o precedeu, e que dosPjava sómente o en· 
gajamento voluntario, diosc: • !110 é contrario á cons
tituição. • E decerto que ó; si pela legislação ardina
ria não se compellisse os cidadi!os brasileiros a pre~tarem 
serviços ao exercito, o se se deixasse isto simplesmente 
á vontad•, de cert<J que se h i~ aestruir um dos artigos 
da constituição, que obriga todos os brasileiros a ser· 
virem. 

O Sa. D. MAl\'OEL : -Vai mal. 

tJ Sn. ltiN/STRO DA AGRICULTURA:- Eis zqui O sen· 
tido cm qud a proposi,ão fui dita, 

O Sn. D. MANDEL: -Explicou mal. 
0 Sn, ltlNJSTHO DA AGRICULTURA: -~!as O nobre 

ministro não podia dizer que era contrario á ~onstilaiçâo 
aquillo mesmo que aoab•va de propór, porque em •ua 
propo>la admilte lambam os eogajamuntos voluntarios. 

O Sn. PnESIDENTIII DO cONSELlta : - Tarnbem, m1s 
não sómcnte. 

0 Sa. lllN!STRO DA AGRICULTURA : - D11hi sa COn• 
clue que o governo linha intenção, Isto 6, qner obrigar 
seus adversa rios ou protegidos do roa• Mvers;uios a não 
terem mero algarn de se evadir~m ao servico das armas. 

O Sn. D. MANOEL:- Isso n~o fui a respeito dos 
engajamentos volunturios. 

O Sn. lliNisrno o~ AGRICUI.TUM: -A razão unica da 
livrar-se qujJqoer por meio do dinheiro é a scgointo: 
suppiíe-so qno eom esse dinheiro se oblorá sempre um 
suhstito to., .. 

O Sn, D. MANOU:- Suppúa-3e o quo V. Ex. suppoz 
sempre em todas as proposras. 

0 Sn, IIIN!STRO DA AGR!CULTUIIA; - .... ID1! so esta 
hypnlhese H" mostra falsu na pntica, se com o dinheiro 
marcado na lei não se pódo ter um homam quo vi• suhli· 
tair aquelle que rreuncte retirar-se .... 

O Sn. )IINJsrno DA AGntr.ur.TUJIA :- Por uma pes• 
soa que n•o 1•ude ser sus poiUL. 

O Sn. D. MAl\'OllL:- Póde ser um:L opini>fo que -.a 
respeite, mas que wio mo convença. Foi o Sr. t:oellto 
que dtsso is.1o? ( O Sr. [Jre!idwta do conselllO faz um 
IÍ!Jnal !!C9<1ti1JO), 

Foi o Sr. !lego Barros ? 

0 Sn. PDESIDENTll DO COl\'sELllO ; - Não ; foi O 
Sr. Martinho C111upos. 

O Sn. D. MANOllL : - A h I ó uma opiniilo qao res
peito muito, mas que n~o mo convon<:o. 

O Sn. IIINISTno OA AGDICULTURA : - Dondo so vê 
qae ~â? ú por espírito do persuguição, por espírito <la 
jJ3lr!Ol1SmO, OtC, 

• O Sn. D. M.INOEL : - Não digo que o governo 
queiJ•a fazer despotismo colll isso. 

O Sn. li!NISTno DA AGRIC.ULTUDA :- Accnsoa-se-me 
d~ ter toroacto o exerr:ito ~era!, hio ó, dd t<lr lornr.d(J 
o exoreito nacional ; eu aceitarui com muito prazer osta 
accusaçiío: 

0 Stt. PRESlDmNTE DO GONSSLllO: - E devo bon
rar-sa corn i~so. 

O Sn. MINIS1'IIO Do\ AGRICULTUnA:- Entendo qn" o 
exercito ó da Ilação e nfio do on«a uma úas proviucins. 

O Sn. VJSCOl\'nE DE ALDUQUEUQUE:- Sem duvUa, 
tem razão. 

O Sn. IJJNtsTRO DA AGR!CULTUR.L: - Eis aqui um drJS 
pontos ~~~~ que meu Oedo se lllllllifest"u rnaleficarnento, 
segundo a optnião du nobr~ seM•:or p;Jo P.rá. 

0 SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE:- !'roo v era a Dcw; 
que parasse ahi I 

O Sn. IIINJS'rno llA AGRIGIJLTURA:- Mas, Sr. presi
dente, po~so "u chamar para mim essa pequena gloua? 
Foi a. noeessittnde qu~., a isto m11 obrigou. 

QuandrJ !IVO a huor.1 de apre.<entar a prnpostn quu 
hOJO é J,.j d" Pl'OmO\ÚCS, nao tinnumos lei d" lrrorrJQC<)O.<, 
~urquo o lJ"" exi~tia >Uppunba o c:tcJ·cito div1dido por 
guarn11:Jc.; ti ptJl' vrovh.ctas. 

O Sn. D. AL1~0Eo, : -'f,mbem ó bor. a t1l lei do pro· 
moc11cs I .. 

O Sn PnBswENTE "" co!I'SP.I.Ho: .• N•io ,; s<l boa, ó 
optima. 

0 Sn. PRESIOENT.E DO CONS~LHO:- Como a pratiea 
o tem mostrado. 

O Sn. D. ~IANOEL:- Agora. 

O 3n. liiXI'Tno "'' ,\cnrcuL'l'URA: -Cou\'erso Y. E.~. 
com os milllarcs e ouvirá uel!es ... 

O Sn. D. MAl\'OEL:- Convorsa com dazias, 
O Sn. JlnJu;wr~NTE n,, coN~BLII'I; -E' opnmo. 
O Sn, D. M.INOEr.:- Principalmcntr1 na tal promoc:io 

por mcredmenttJ. 

0 Sn. IIINISTRO DA AGRICULTUHA: -. ,., do crrlo qnO 
não t61D raz;1o do ser essa aisorrç:1o qud a loi até nqui 
t'm permitti.lo, O nobre ministro da gaorm, ro~onl~<~· 
<:ondo que o llm da Joi nilo podi• s"r uatlsfeito, propoz a 
derogação desta disposição lcgislatil•a. O Sn. llrNtsrno n.1 .\<;niCUi.TunA: -Enrúo a lei •UP· 

não se I punha o <•xc:ciro Jo JJr~~i! di ViLhlo JIL1r toei~ :1 5UJ•õr!ld~ O Sn. D, MA~on:- .Nio sei como V. Ex. 

.. 
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do imp,lrio, cm gaa.rni(úos c pro\' iodos; os acceõiOs ato 
o postll dtJ c~rntlio cr1io pu r ~rovi,lcias, ~~ nt6 o po~to do 
c"ront:l por gu«rnicõ~s; os Jl'Jstas do offidcws-gt~noraes 
nrãu us ruâ~~~J~ OUIIJ(Hl!:O~ gcrall!i, Ol:i outros on1o nwprt';.!t's 
do ~m-ruiçür:s ou oe pruvinciuu, m"" a quo abu~osnãü 
deu Jogar o'l• Jrgi.;la~àú? Quória·sB pruruuwr um dll· 
cial ... 

O Su. D. AIANOEL: - .~cabarào-so agora os nhusos? 
O Sn !IINISTIIO "~ AGRICULTilR.\: ·-.,.era um l•nonto, 

pnr exempltl, tfU~ su qtll,tia fa~er capilã.o, mas 11:1. pro· 
vincia em que olle e~tava rra um dus mai• modernos. 
procurava-SI\ a vrllVinda ,,ndc cllo tivessd do ser o mais 
auli~o, fazia-se a ji:J.SS~g-.m O dopois a vromoção. 

O ~n. O M•N"EL:- E quem ó que commAltia osso 
ab11so? E>'ii.u os mini•tros, cumo diz o Sr. VISCoude do 
Albu~u·rquo , .. a peste. 

O Sn. !IINISTIW DA AGRICULTURA:·- Sd todos os minis
tros teom sido pe•tc, peste tambem ú a nação donde elles 
s•ltem. 

o s~. ViSCOND!l D~ AtUUQUERQUE:- A nação IÍ pos
tearla Jtelos miurwos. 

0 SR, MINISTRO DA AGRICULTURA;- Esses homens 
sah"m do seio da nação. 

O Sn. D. AIANOilL:- Não se s~gue que a nação s~ja 
peste. 

0 SA. liiNISTRO DA AGRICULTURA:- Nom eu O disse; 
mas ú conscquooeia d:Js proposições dos roohres scn~do
reE. Era prrlcis" ev11"r esses abusos; a artillt~ria e&tava 
sem lei nenbuwa dd prumoçil~s. 

O Sn. D. JIIANOEL :-Isto ú uma aecusacão ao seu an
tecessor. 

O Sn. JUINISTno DA AantcutrunA : - Se é acc11saçllo, ê 
da legislação que existia antes de 1850. 

O Sn. vJscoNoB 112 AtnuouEDOUil : - Não confunda 
coloni• com iwporio, 

0 Sn. PRESIDENTE DO CO:ISELIIO : - Já niio era CO• 

lonb. 
O Sn. vtscoNDil DE ÂLDUQU&nou&: ·- Ero1 a legislacão 

colonial. 
0 Sn, IIINI'TóO ll.\ AGRICULTUR.\; -A nrtilh 1ria ~Ó 

tinba vromocúoi pnr me10 do conourso, c o qu• ncoute,ia 
era qus est~vào priv&aOi de ar.ce~so todas os offici.es das 
11rovincias Reconh~ceu se a impossibilidade, promovr,u
se na artilharia sem regra algum•; a lei de 6 d~ sotorn· 
hro de 1850 fo~i om~ lei nece;sarii o urgontis,illla, e na 
pratica tom dndo Lons t·osultados,., 

O Sn. D. l\lANOEL: - Optimosl 

0 Sn. MINISTRO DA AGRICIJLTURA; -.,., e assim devia 
ser, porque clla foi fandilla no molde da lei de uma na
ção propriamnnto willlar. 

Comba to-so o projecto de fixação de forcas por dar 
10,000 pr&ç 1N á parte movei do •xcrcit,, e sóll!nnto ~.000 
~ parto 1lx~ ou dil gurunicào. PdJ deduc(,:lo dos argu
mentos quo Sd n p1·oscntirão a conseq1vnr.ia Jogka que 
~o dovia tirar é que se acal>e' Mmplr.taweote com a forca 
louvei, p•>rquc ~o di-%o: • J/oj• o>tawos 11m pnz, nos 
:orr.nuws uc1JLros cm tod.1~ ns qnesliies do mondo, no 
interior h:. >ocego, ba orcl~w; para qua St•rvo essa 
forca? Rur:usamo-LI. ' 

O Sn. D. MANOEt,:- • l'JrJ quo •trvo til o g~"nnde 
fur~a • foi o q'Hl 1.Hss~~ o n(l1Jrc .'if~~l~!lvr IH!lo Par.i. 

0 Sn, PUS!.iiEIIT& DO CON~ELHO: -Elia tambem guar• 
neco. 

O Sn. MINISJ'tiO DJ. AGRICULTURA:- Mas, s~nbores, h~ 
•lguma r"cflo quo to11ba exercito para ser empregado 
con&tautemento? 

O Sa. 1>. AIANOI!:L. - Qaor comparar as nacilesEdo ou
tro munJo com o JJrasíl? 

O Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA:- Se nfo carecemos 
de uma forc~ de 600,000 oa 800,000 homens, carecemos 
de nma que seja copaz de avresontar-so nm nossos campos 
de batalha, carecemos de uma forc• em r;hçio ás nossas 
c~rcumstancias, que sej~ dbciplinada e inatruída, como 
dJsse o uobro senador por P~roambuco, e nilo se instrae, 
não so disciplina um exercito de um dia para outro. 

O Sn. VI, CONDE DE ALDUQUERQUB : -Ainda bem que 
hojo os Srs. ministros nil.o teem cooCerencia. 

O Sn. D. MANOEL:- Toem, IJ sexta-feira, 
0 Sn. VISCONDE li E ALDUQUEROllE;- Mas DãO te em des

pacho; peco a palavra. 
0 Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA:- Um exeraito 80 

prepara para um dia, durr.nte annos e anuos,) nesse dia 
paga com usura os gastos que tem failo, 

O SR. O. ~IANOEL- Qoand() paga. 
0 Sn, MINISTJIO D.l. AGRICULTURA: -E quaadO não 

pag•, ai da nac~n. disto é que tenho medo; e para qne 
niio se diga.: • Ai da n•cão • é qua d~vemos empregar 
todos os we1os para ter um exercuo como deve s~r. 

0 Sa. VISCONDE DE ALDUQUERQUE : -E' a UDÍCa ver
dudil que V. Ex. Iom dito, 

O Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA : - Esta é como as 
outras que tenho r.xpendido. 

O Sa. U. MANO&L • -lõto quer dizer que não deva 
haver llt!paraclio entre forca movei e forca permanente? 

0 Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA: - Nfto quer dizer 
iss~. quer diz que devemos empregar na vidJ, propria
men tu militar tanto quanto fõr possível, essa porcão dd 
força que tem dd obrar effdctivamento uo;campo da ba· 
talha, 

O Sn. D. ~IANoE~: - A qaestlo de S,OOO pncas é 
que la~ dílYerenc• ? 

0 Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA: -Muito granie, 
O SR. vtscoNc& Dll ALDuQUERQUII : -Terei m11it' 

pena so nã? t.Uar boje. 
0 Sn. MINISTRO !lA AGRICULTURA : - So V. Ex, quer 

vou sontar-me jil. 
0 Sn. VISCONDII DA ÂLDUQU&RQUC : - Qairora res

ponder já, o Irei de argumont•r com o meu Euclides quo 
tenho a1rui n~~o m§o. 

o Sn. loii~ISTo\0 I>A AGaiCUI.TURA : - Proo•ua-so r.zer 
com que a tropa movo! nã~ srja empregada nessas com· 
misilius de policia. 

0 811. VISCONDE PR 1\LIIUQUIWQIIF.; -!la maítl diiTd• 
rança entro belesnins o solà•dos. 

O SR. llfNISTRO DA • GIIICULTURA : - E o~ ta dilferença 
d que so preten·Jo faz·,r. Quando estiva trus nu lfU"Iro 
me.zos no miníswrio da guerra, d•)puis do ter presidida 
;\ prnvincir• do Pernambuco, totooi providencias para 
aqualln província quo eu oonhcci'l melhor, do modo o 
fNit:Jr quo ~ trorm de Jinna nií~ coutinua!SO a ficar alli 
ndn:t.i'ia a petlt)Hrc:S. 
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Sr, presídeRt~, foi motivo de admiração não se ter . O Sn. VISCONoe "" ALnuounnouE : - nra~, so nâ~ fo• 
diminuido o numero do offi•:i;ws o do~ em~ognrlos das rem, os succossorus ú que hão de carrcg"r com a culpa. 
rennrticGos inherentes ao exercito, quando se r60uziu 0 Sn. liiNI~rno llA AGniCULTUHA: -Perguntou 0 no
o numero de praças; mas o nobre senador 1[110 f~z e. ta bro Sl!llador pelo Puni quaes OH rosultndos dos novos im
observacão devia. attcnder para a lei: os quadros são postos. !li fio lho pos.<o jií responrJ,rr.om certeza, não eH· 
fixos; 6iio determinados ; o que é oscillanle sómeoto é perava uma per1lunt:. destas ua discthsilo da lei d~ lixa cão 
o namoro de praças de pret, o é nisto quo estil a belleza de força.q de terra, mas talvez 'JUO amwhii o sati;faça. 
da nossa organisacão; tomos quadros elasticos que S. EK., po1óm, so encarregou du responder, dizendo qon 
admhtem qualquer força qac pó•le ser decretada PBlo 0 producLo ,los DfJVOS imvostos em ~~is mezos era do 
conde de Lipe; os nossos quadres tanto podam admittir 5,700:0008 só no Hio do Jaoriro: ora, a renda da al-
14,000 pra cu como 25,000 ; quando ele•ado a e~ te faude~a do n i o do Janeiro creio que orca pela metade 
ultimo algarismo o numer~ de sold,,dos, não terc.mos da ronda de to~o 0 iwpArio. ou um pouco mais, 0 
necessidade de improvisar olliaiacs, n~m de organisar então teríamos quo os nows imposto~ de lmportnção 0 
novas batalMes. expurt,~ãco d, rilu em um r.nno pelo menos. 18,000:0008 

O Sn, D. MANOEL:- Cbegão 7 de aogmentu : duvido muito do somelhanto resulta~o. 

0 Sn, liiNJSTOO DA AORICUI.TURA : - Não tenha du· 
vida; M nesse sentido que se organisáriio os quadros. 
E como quer o nobre sanador pelo Pará que se reduza 
os quadros na me!ma raz'o em quo se r0<1uzcm as pra
ças de pret? Pretenderá reduzir o na mero de ha.talh~es 
e demittir os offioiaes, c•u pelo· menos po·los avulsos 
sem os vencimentos que lhes competem? 

0 Sn, VISCONDE DA ALDUQUERQOI!l : - Basta reduzir 
o numero das promoções. 

O Sn. D. MANOilL : -O nobre senador pelo Pará 
n~o podia dizer isoo. 

0 Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA : - Mas é conse• 
qaencia. 

O Sn. D. MANOEL : -Pois elle disse que .se demll
tissem os officiaes ? 

Dando como VHrda•Joiro esse r•sulta~o, conwcou o nobre 
senador pelo Pará a tirar suas lll•Cülls, e a primeira fol 
inteiramente contraria á verdade d<J~ factos, isto é, quo 
a importação tem diminuído o isto por uma re~ra geral 
de economia politica, v•mladr!ira ali3s apenas em ~ma 
hypothese qno ugora. se não dá, do que a diminuiçito do 
imposto augm•llta a prolncçfLD •lOS generD• sujeitos a 
esse imposto: que pelo contrario a elov1•ç1io dos impos
tos diminue a importação; e nnqní provém nq11•llo dic· 
lado do que o•n economia polittca 2 e 2 nem som pro 
fazem 4. 

O SR. visr.oNnE n!l ALDUQUE IQU!l : - Em mathema· 
tic~ lambem, 

O Sn. MINISTRO DA AGRicur.TunA: -Ora,. o nobre 
senador argumentou c~m o chamado aKioma de eco no~ 
mia politica, mas não a !tendeu ao que n~ realidade exis· 

O Sn. MINI~TRO DE AGRICULTURA: -Mas disse que se lia, isto é, que a aggravacão ou el"v"ç~o dos impostos 
devia gsstar menos, e como é po•s.vel ca•tar menos ~•m de importação não tem tido influencia malefica, porque a 
dcmittir os officiaes ou pasm-los a avulsos? Deve ha- importação tem aup1entado, a receita da alfandega 
ver constantemente nos depositos tudo quanto é preciso ·tem augmcntado ern nma ruzilo muito maiH forte do que 
para armar a forca que puH•a ser precisa em circum. a que devcri11 ser simplesmente pela elevação dos im
stanclas extraordinarias; pJrqae, se se reduz o numero postos; e se i~ to ó assim. tudo quanto S. Ex. disse 
do pracas, nilo se pó1e reduzir os abastecimentos desses nesta casa n5o póde ter procedencia. Não ~e póda dizer 
depositas; nilo ha uma rela~io immedhta, portanto, que o aogmento que se tem ob;ervado é sómente devido 
entre as despezas qu• se tem de fazer com 0 material ao augmento dos impostos e não ao muito maior mo· 
dn guerra o a forca que em um anno é decretada para vimento de mercadorias. 
oircumstancias orJinarias. O Sn. D. MANOEL :- Isto é facil de verificar-se 

O nobro sonador pela província do Pará, comqoanto amanhã mesmo. 
muito acostumado a trabalhar oom algarismos, muttas 
vezes tl infeliz com elles .... 

O Sn. D. MANOEL: -Quando os mathematicos se 
eAganiio, qusnto mais Aquelles que não o s~o I 

0 Sn. MINISTRO DA AGDICULTURA: -Ainda hoje S. Ex, 
dou uma prova disso .... 

O Sn. D. MANOEL : - Elle retirou-se por doente. 
O Sn. liiNrsrno DA .\GRIGULTURA:- .... achando que 

para o milnsterio da guerra •e podia aaora IJiais do que 
foi vo~1do na ulrima lei, qttando a dimlnui~•to, que n•io 
~xamioei, mas que ouvi ao Sr. ministro da guerra, ó 
de 400:ouos. 

O Sn. rnc!loE~TE DO coNsELHO: -Quatrocentos e 
trinta e tantos contos. 

O Sn. mNJSTno DA AGnrcui.TURA :-Eu espero que 
na pratica ess• aiminutcão ha de se tornar ainda maior. 

O Sn. O. AIANO~L : - Do11.< o onça; veremos isMo om 
·maio, qu~ ó quaruJo c,mta o cw:o. 

O Sn. VISCONDE ~~~ ALnuour.nour.:- A culpa srril 
dos sncce!sorcs. 

O Sn. D, MA~O'EL:- Elles iri'io ntú ma1o,.,. 

0 Sn, MINISTRO DA AGRICUI.TURA'- Sr. presidente, 
ha aceusações que realmente admirão quando se ouvem; 
por exemplo, disse o nobro senador paio Pará que to
mos posto embnracos no espírito de assoclaç~o 1 
Qu•es s~o as di.•posiçõe~ que possão ter esta lenden. 
cia ? Quanto â• sociedades em nome coller.tivo e ás so
ciedades em commandit>, o Codigo Commercial existe 
ainda hoje tal qqa! existia o anno pasRado, nenhuma 
altoraçilo se lhe fez. Pois se com o codigo até 1960 
todo caminhava optimamente, havia estimulo para o ee
pirito de a.ssociaç:io, como é que n!o tendo sido o codigo 
em nada altcra·1o pela lei de 22 de agoHto, produz 
ella males qoo aqui lorão apresentados? 

O Sn. D. AIANOCL : -.Não é o codigo que produz, 
t) Sn. MINISTRO DA AGRICULTURA:- Náo ba outra Jej 

sobre as socie~ndes em nome collectivo e em comman• 
dita, 

o Sn. D. AfANO I> L:- Nilo ha a lni de 22 do agosto r 
O Sn. Jll:'ltsrno DA AllRICULTUM:- O que tom clla 

coru a.< sociouados om eouunanaita no sentido do rcstrin• 
gt-Ia.q? 

O Sn. D. ~~A~Or.I.:- Tem tudo. 
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O SH. MINI miO nA AGnlcur.TUnA:- Desejo qno md · niues nossas, que toem sido Iii o victorios3mcnte comL:l• 
di;;-: uão l•n<t< e•s.t aJllrwaçáo vag•. Lidas cm tod:u bS or.casiiks. 

O Sn. D. n1.1NO~L :-Deixe vira rosoloç§o, 0 Sll. VISCONDE DE ALBUQUEUQUE: :-Sr pre• 
O Sn. !.!lN!STno nA AGHICULTUIIA: -0 que determinou sidonto, coweç•rrli por ~iz•r que t~wb"n e•u mathewa

ossa loi quo pudesse woduzir o elllbora.ço das sociedades tica nem sempr• '2 u 2 faz~m 1,; r.a os elemento.• dn cal· 
anonymas? O qoe a loi de 2~ d" agosto prohib• são e>sas cuJo n:lo são lo~kos, su niio silo horuogeneua, 2 e2mio 
so,:iedades de que o nohr" >onadc.r aqui 11us !aliou, e.-as fazem~. 

rc,Jes arma,Jas à ctecJulidade pu!Jii~a a estas ttevem ser 0 sn. VASCONCELLOS: _ 2 e 2 são 22:· (Risadas.) 
probibidas com to•los os esforços. 

0 Sn. VISCONDE DE JILDUQfJF.RQUJl;- Eu digo 2 e maiS 
O Sn. D. AIANOEL:- àlas os wuhores querem l'óVO· 2; 2 contos com 2 'imeos não ~iio 4: ora, o tbeu Eueli-

. gar a ld de 22do agosto? aes é aconstitoicão do imperio. 
O Sn. IIINISTRO DA AGRICULTURA: -Está enganada. Devo dizer que, I'~ lo h•bito em que fstoo de applir.af 
o Sn. D. MANOEL : -Pois niíu ! muito a minha atton~:!o, teoho a fortuna de 'poder ler o 

meu jornal, e ao mesmo tempo ouvir o que sa diz i de 
manéira qae, emquanto f•llava o Sr. mini1tro da agri· 
cultura e o mais que se •cgue {ainda não • stoo avezado 
aos lltOIQS do novo mioisterio), eu lia o Jornal e ouvia 
o que S. Ex. estava diz~ndo: não 6 ~& primeira vez que 
acontece isto, S. Ex. ha de Jewbrar·!e de outra ooca•iiio 
em que isso mesmu aconteceu. III as vamos ao meu Ell· 
clides, vamos á con~tituicão do imper10. 

0 Sn. MINISTRO Di AGMCULTUIIA:- Pela minha parte 
po9SO affirmar que não tenho is~" om vista, e e~tou per
BU3dido qu~ o ~ovurno do IUIISIRO moda pon~a. 

O Sn. D. M.a.NOEL : -Seus artigos publicadoR no 
lo mal do Cammercio abi estiio para serllm !idQs por 
todos. 

0 Sn, JIINISTRO DA AGRICULTURA: -~Jeus artigos? 
O Sn. D. MANOEL:- Do certo que llão bàO meus esses 

artigos assign~dos Os constitucionac1. 
O Sn. lllNlSTno DA AGMCULTURA:- Vou t1•rmin•r, 

Sr. ,,re•idente, f•~~ndo UW'• rell•xào a rdspuito de uma 
propo;içiio do nobro senador pelo Pará aind~ contra as 
medulas adoptados om !860. lJi>so-rws S. Ex. que ~H
tarnos em um anno de salra•bnnu•nw, e qw: apezar disso 
o cambio e.,tava baixo, tudo est:l em misHria. 

O Sn. D. MANOllL :- N~o ~ isso verdarle ? · 

0 SI\, VISCONDE DE ALDUQUP.UQUE : - flliserÍa não 
temns. 

O Sn. !llNIS'fRo D,\ AGniCUI:runA : - Como quiz o 
n~olH'" ••·OH•1or pelo !'ar.i justiti.,;,r c·~ actos qtiB praticou 
:.uman~Jo m•:Jilhi;Js oxu·a-lt~g;u~!'l ~~arJ. id~vação do ~~amhio '? 
Soec:on·uu-sd á criBe estraogrir,,; •m~s. pergunto CD, ~:s .. 
1..-~mrJ~ nctualmcntr: f'm~ circurustarn:ia.s norm;jes ? Não 
h~nw·.; a trt•tnl"\d.ia cri:1tJ nmerh:ana, não temos o est:ldo 
da Eurupa? No.;sns prortucLoN não estilo uhi ll'Wpata .. 
dús '/ Cowo quer o nobre senlldur que ne>tas cireum
Stíutciati o co~mercio não soffra. e o cambio não sa dt: ... 
prima 'I 

O Sn. D.li)ANOEL:- Então o facto é verdadeiro. 
0 Sn, MINISTRO liA AGI\lCUL'fURI. ; - Quem é que 

pódo negar o facto ? O 1ue. (IOI'élll, cu•upre iodag••r é 
quaes silo as causas dosse facto. 

Diz e! la q11e todo• O$ brasil~iros slfo obrigados a P"-itU 
em armas; este é o primeiro theorema; mas o que faz a 
lei? Di~: • Ficão aispensadns fulano. bellrano A sicra• 
no. • Oh I senhores! se 3 proposição é que todos silo ~bri• 
gados, cnmo quereis exceptu•r? llgor .. vamos VIJJ' qaal é 
o moio de verificar que sPjào todos, vamos à ruesma 
constiluiçiio na parte relativa ás ~arantias do cidadão. O 
nobre s•nador ptlrmlll:< que lhe d1ga, ê aind~ muito me
nino, cumeçoll bontem .... 

0 Sn 1111WTRO DA AGRICULTURA;- Oh I 
0 Sn, VISCONDE DE ALBUQUERQUE: - Eu j:!. era Ve]ÜQ 

no parlumellt<J, quando o nobre senador n•m sonhava rte 
nlltrar nelle; mas note·s• que ainda conservo as mesmas 
opiniões. 

A conilítuicilo diz, trat~n1o das ~nrantias do ci1adlio : 
• Ningue.u >erá isento de contribuir Jl1ta as nespe
z"s do estadu em proporção do saus haveres, • Ora, 
pergunto eu, IA. força militar ó ou não ó urna rlvspnza do 
estado? E', curtamente; Jogo, nenhum ciduoilo deve ser 
isento da contribuir para esta dtlspeza, e coaJo? na 
proporç[o dos havores ae c~da um: creio que isto e muito 
claro, · 

~l•s o nobra prcsidPntd rlo conselho assusta·s~ com 
~Rt~ de~peza, diz que. nem estabeleudo-sa o ~rd111Íu de. 
2·0008, será facil achar muita gente que qaeira contra· 
lar-s• para Shrvir no exercito P•Jis, ~enhor•s, sa 2:0008 
uiio clwg:ta du·se 3;0008, 4.:0003, du·~e 20:ü008. 

O Sn. D. ~IANoEL : - São muitas, 
O Sn, MINISTRO DA !GntcULTUnA: -São muitas, r.er

t.~mnnte, mas aLmahe-se de toJas, e improvba-se de 
uma unica. 

O Sn. D. MANO o L:- Não apoiado. 

Ü Sn. PRES!lll:NTE IJO CONS~LHO :-Onde CSIÜO OlJdS? 

O Sn. VlscoNDB oE ALBUQUERQUE:- Onde e•tito •l· 
las? Eu dizia na caman dos d•·t•utados, <IUando m~ 
apre.•cntaviio oste argumonto: • Que hlm dngaJnmeulo 
nào r.ria eu nesta C~8a I • 

O SR. MINJSTIW nA AGR!CliLTURA: -Não se qner 
Vt~r ,ls dlssonsüHs ·Jo, g~tr1rlns~Uni11os, não so qt111r vér o 
osta<lo ct, ~;urop•, tu•! o isto ó n•tl• t Foriiu as me·Ji~as 
tomnt!us o anuo p;l>~"do. • 

O Sn. 1'JSoONnn JJE AJ.nuou~IIOUE : - O l!l~. ó m~i~ 

O Sn. PnEstoENTE no coNSSLIIO ·-Daqui V. Ex.. ha· 
via de tirar bons soldados I 

0 Sn. VISCONDE nr; AI.UITQUP.IlQUE :-0 primeiro seria 
f'lll, a duvid;~ cs1ü cn1 c.hc~~t.rtiJU 1111 ~w~co (R-i.~adm;), N~o 
se assuntem. pDrlarJlo, com a Ll"•P•·~a. lcmhro.m-se que 
wdc,s s!tn t•llrigarlns a runtrihuir tlll fJI'OIJOr~·no de st•us 

antigo. Jul\rt:res; omquuntu utiu ,11u puznr hto nu JH'lltir.a, n:\o 
(} ~1\. Ml~IS't'ttt) lH Artnrr::ur:nrn.\:- E's:H .:y . .;tMrn.'J tutverá jn~f.l{M, !IOl'qU~J cert;wJt•CJto u.'io ó just;çr., nl1riJ!.11r 

do;:1r~rumout(1 r ú moiw f:wil: l!('!"'lt}•~~"~ um i,ht•rwult.•r.o, urn mi~r·I'HV•·J:;. Fi.:+rvJr nrn um i•Xernilo, nn mo .. rrw (t'U/~0 
O E•X.JliÜ:t~-SO {JOI' uqut1Jo fllld 1IJ fi~ ill,'l'lldil; 111; ~··fdil•h·i· Ci\111 p~n·:~ ~'.'i/'10 1-kiVit,~•i llrtl IIJH)n, l!VIIllillliClU OS ri1!1:S: 

rn.;: l'ttu.~··s sito pl,:-;tas de la·1o, tll:ílll nu ~J~qll'!•'lllllllllnt! \ ern1n fJilfl J:,to n;l() ldil ru::po-.t:•. 
tL'tllOS O p1'411.lll' Jo tOftUJ':11' U'iJ fuC10 para Wllfirul~lf Ulll• Sl1htJOJ03, llftl) ~d 110 Ó a lt1J.(lt: que lt:t' lflrna UthÍS J'tl• 

;J~ 
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Jigioso, sem rodari1 nndar htten.lo no pnito; tonho ·o !lo juoto, Sil qnizcr ser c;tidJaJ,J; mtei; prinCÍ!•Íus r.rr~ 
UJoita !J, tambtlm h .. l dt3 voncer; e, tiH !•U não Vtmcer, go\'llruanlflUllltlS. 
tJ;lo d.~.' vtJnMlr ootJu~ filhos, purquo mo l.Ja~eio nos prin.. O nobro uduistra nr.tnu que o nnno pns:F.:trlll (m r.fi1l 
~.:;pi·1s d;. ju~tic:1. diss1~ rHda, nHl-"i porque xwo di~srJ cu OfOJfu .• Sr. JHc•td-

0 r.r;lm' •éll••~nr veiu com o Sr. JoiTr•y; o nobre do:lto? N .• tur·:di/HlO!tl po;quo era mt·n primo o mioi.1tro 
~~~n;:.:Jor ~~o .. t! de copi;.r qrwnto Uvro fr.lncP.Z hn, om vez tia gllorrn. .... üh! JJouro.-m'1 nwitu a minha fttmilia, mas 
rl~ o~~~:uwtr .. ~u em to:-om;: 11r o sou p;áz, e.studu mta que é todos S!Jh::!m. qno ti.IÍutl:w O(Jiuiilo'l ::,.io ndoh;tt:; en 11ib 
muito I.U&U ,prvtCÜii:-JU do qud o dclS livros: lliTú é n& sr.cdfiiJu os HIOUs princípios lH~m OH diroitos dt. meu 
ll't~.n~:.~. lli(O é na. EufCil1á que tU '\-'OU estu·Jar; go~to de pa.iz a iut:•rcss:.s dtl fuwilia.; JJilo B<.IU mcoiuo,.~. Ehl.i
lcr 1.1 sub11r o qiiO ln so faz, llHlS c:ltullo a:3 nAcC.:itiida.dos do rue: (111e orJtr<Jss:J para o unniJ!t ... J'io Clh~U m•~u Jlítronte 
lneli }J11UL [lltr.'.c. ti.ibtlr o q11e bso é; 1·llr~ j:i. tinhi\ sido UIÍilhüo, mas 

Cui.taii1 qun .:m qt~r.ro r.ng.ljam~Jnto pola l'll&neir~ por e~l tVu. ~~:.queddl); l·z n;áu j ,lizn du mirn qunndo ot'
qne sa fHz ua IngluLorra? C:liduüJ IJUI.l eu qn~fl) qne se tt"ld 0(1S:04} miuisr.r.rio, fiiltl SíU.:rHirou winha !Jrovincia, 
\':Í basear· gente O fi.< laverni~? Nilo, sonhorJs; lia lngla- ,, unt:ío di~'" Ult: ' Ellll'•i par:• cá u passareis rw!o qu~ 

J • h pas"ei. M tllfitt, gr!iníle nti1.'<ic> muito r.:sreila' a por !:11m, a tam~ 
ll.wl muitos ahudos, muita immor;did,,rlo. Cuidais quo O Sn. D. Mo~NOEL:- Como pa~sou, r.oitad<·l 

O Su. Y!SCONnc nE ALDUQUlmQUE:- Coitado? Pron · 
v~r.> a De os que houvesse n1uito• humen> daquclla qua
lidade. 

O Sn. D. MArõOEL: -Devia ter sorvido com ontra 

"'' qu~ro quo n '"'~·'jamcr.to so f•ça entre nój como uns 
Entudús UiliJo6? t::a admlttG aiguns cstrnngt~.iros, nt!\s 
<JU•zt:r~ IJit" o a!i~truwlnto fo.•so ~rrncipa!rueote de hra
~tlnrro~, tra um meio de d"r alimenl·l e c·iucacão n 
muito.i lwmeus, qu•l precis;<o dioso e que dt•sse modo 
porliho tomar-s11 ex~dl~nte.i cirladuos: o governo do1•o gente. 
m•lb<Jr,,r n sorto dos s•us concidanãoH por todos os meios O Sn I'!.' c lNnc nc .hnuou~nonE: -Jlu soi qu~ nll~ 
a ~eU alcance, nao flOr melo da r.orrupç:lo e da J;II'OStitui- niio Vai OOUl as minllô•S opm[Õéli; lliiO CUi•10Jn que mi
ÇÜO, mas por csso <•Otru, chamando-os par.• t.m sorvico nlws opiniú•s a•Jilão o api•lnuso dos meu< parentes, 

·qUtl ó nobre, onrl•• se o!Jt<l!U e<luca1:ío e ensino. O nobre mo,mo com cl!es brigo tCJdos os dias, o entoo digo: 
~enndur s'ba' que eu não rmmnoio á chibata, e para • Deixem olmr a natureza • ; deixu ns cou•>~s seguirem 
atpte]f,•s •lUe não cuwprirem seus deveres, é da enecnda seu caminho, o ahi vem a conli,.ão da S. U:x o Sr. 
da dh·dplina; qtwrn 11ào qaizer sujeitar-so a isso, não presidente do conselho, do que n~o é possh'ol prren
l .. ujeito; não q•J,llojejuns, nãQ quero pão e ~gua, nom ch.r a fur>a, de que nã.J é pnsoivol r"crutar o nu
·qne su ewja de Joe.lho•. mero de praças do qu•J o paiz pwi,a. Puis agora é que 

Senhores, a primlli!'a Vt.'Z que discuti os negocies lizMão est" ilescc.bona? JJ.' po.'>ivel continuarmo~ a 
.Ju guerra, foi em 182G ou 1827; tive de haver-me com usar dos meios de que us•mos no Br.sil o q·u~ aspire· 
os pais da patda o, quando eu lhos disse que a fixaç~o mos os foro~ de naçãu civtlisad~? O moio por mim Jem· 
podia ser oispensarln, que a Mnstituição tinha proVI- hra ln o quo tnm de paradoxo? Não valia a pana f,z,.r 
denci<•d'' a eote rcspmt••, quizerão 11ngolir-n•e; mas, algum sacnficio para resgatar nosna liberdad•? Hover:í 

· lEra c a• a Dons, escnr,ei s•m t•r a condição de Jonas. A atguom que ~o rncuse a esse sacritldo? N:lo é cm henefi
coostiluic;lo, o I!WU EuclidPS, diz assim: • Eroqur.nto a ciu de todos Orl lm~ilmus? Porquu se ha du poupar os 
assemiJiéa genl não de;ign•r a for c• mil i tu r permanente ricos para p~r>eguir , s pobres? Hei do voncer, nilo por 
rte m«r ;, terra, mb,istir:í a que ootão h~uver, até que meio de revolução, m11s hei do convencer os meus cd
pela mesma a ~embtéa s<'ja altern•fa para mais ou para legas; el!es hão de rciloctir e vêr qae minhas idéas são 
meu os. • ALJni tetn o nobre presidente do conselho, não fundadas n.> j ustic;• 
é precrso Iii« r a f.,rça extraordinarh nem mesmo a orrti· Ora, senhores, Jix;rmos a torca e não darmos os meios 
n11ria; qaaodu a asscmblJa geral nao a fixar. ba do sub- do preenche-la é uma burla. S. Ex. falia pm 2:00011; que 
~i; rir a quo houver, t\ o que diz o weu IJ:u.:lides. cons• ó 2:000$? Eu d•ria' • Abra-so uma r.ontribuiçao 

O Sn PREsrnmNT~ 00 CONSELHO: -lllas 0 contrario {, dir•cto na pwporcão dos baveru~ •le carta um, Sllm mar-
que se tom lll!teudido. cnr quantia, quanto soja prociso ,fim de hanr soo te para 

o exercito.' V•j~o se files n~rad• i•to. 
O Sa. V!MCOND~ n•r. ALDUQllEnouE: -Porissocndisso E r.ão é só pura o exercito; tDmbem applaudo odes-

quo r.n leg <dos "lwmnç"" quo commnniciio 3 pest~. envolvimento dH em presos C•'m criterio, uâo é a torto c 
O nobro '"'wJor vciu fallar em leis, etc .... S"n!Jores, a dir,.ito para arranj,•r nossos nfJih:Ldn;;q o Drusil deve 

um dos rrrirneh\<S netos da a;sembl~a geral foi mandar att<mtf~r nos s•'U' graudes melhorarnentus, mas sem di
•rne contiua•sso a vigorar a legi·bção rxistento, a por· uhciro não s• [;,zcrn essas cousas; nós ua uossn vtdl 
tugacza; m"s pófo·scJ ncgnr que ~ssa l•giolacrro não privada, quando qccromos cmprehcndorr.lgum negocio, 
••ra npro;.ri"rl" a um p:liz lll<l~pendente? Nó~. ~ramos llmit•mos no~sas ucspezas para twnos meios do fnzor o 
r.olonia, o f(J <Jn•mâo unn·lar para c:l como olhctnos os q•te cmprehund<.mos. O nohru !COO•dur niio mostrou que 
t:rrados d•s fi<lolgos .... 0; nohres senadores não são ó mathmJati<~O. 
de.sse tempo, c a sou; roós havcm.;s de ir melh.;r.ndo 
JlOUC•.) f) p001'0, O Sn. D. MANOEJ,: - J:i so esqncceu disso. 

O Sn. Yrscnr;nE n1~ ALDtlOllEnQJ:C: -Depois quo se 
toruon tin:uu~·eiro, P.SfJU11rCU-se das mathrlmntitmS: o pri· 
meiro olenwnto do c•t•:nlo silo as hypnthoses; quando as 
hypotheso• '"n fal"'"• ndo h a calculo f'JilO oo mlliz" : r•ão 
tlc::;r,.-.r'Milit~;~ nHtdnt om ... nei,mci.l. tdo !IIJLI'O o éltvada. 

.r:omu isto é muito diffi:il, cnntinuc o c>tado actu•l. • 
SouiJOres, quando tivormus diCfi:uidados, rcc•,rram~' 
ao no,so Euchde•, nu nosso Alwrãu, ao qu~ ha do mots 
""gr.tlo ua lcKislaeliO nivil do p·dz. Eu ant~s quero 
}n~ar uma quanti.1 razouvel, Lhl quu o>tar HUjeito ao 
:.rlHtrilJ -e ;i vi,,lon,~ia du rccJnl:uncntu; ou digo isto, o Sn. D. MA!"< rn:- Q<!OIU got·ll delb,; Sr. c~ndido 
H1:~~ nuli'~·SO tllltl uãu suu Vh~tirn~l; ns vic!tim"-s são os n . 1 1 ,aptl;t•. 
tJ ... <);ru(a'los a ~'"'UI .'O f,,z porsoguição. Muito cutcta< u 
u:iu so lt:disp· u!•• 0 ~.., 1•c 1•• 1 o curu a pnpu!açuo; s·j'' O Sn. v~<co~nn nr~ Al.D~Qrcnullr~:- N<io ~ão sú o.s 
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:ll~nri~m~s i[UC ,,on.<titumna~ mntlltlm~tkns. 6 preciso rruo O Sn. vr,cnNoE n~ A tnuouEnQuJ::- Sou Io,itírnist~, 
todos sabefl'l qu• eu <JUero a l•gitrmidiidC. o raciociflio sa fomlo eon loypolloows vordadcirdo. 

O Sn. liiNosrno no. .1an1cur.runA: -Olhe rpw l b'rca 
vai -•~ ewhora. 

Niin 1omei apontamentos par11 respoudn a torlos os 
argumentns tlo nCJbro ílt!llador, a por is:-o talvrz rnn e.'f
t:ape algum. Não recci~m o~H~!i embar:IÇO:I, cutrt!m frau
carucnte uos nc~ocios publicos c achnrliõ nM h:nsiJcirou 
r:onstant• dedicHciio ao bom servico" pro~peridado oJ,, 
sou paiz; n~o fação cssr.s wáos juizos. O oobrn senador 
cntr(rU em seus calcolos econumicos, mas eu tenho nm 
fH•IlW de m••do de entrar nos cakulos economicos do vobrn 
senador; S. Ex. t~m praticn, já traballrámo.< jnntos, 
nchtJ.VtLmos horas certa11 dispc,siçõtH, nossas idl!alS não tlr~io 
a<Ms, m:r~ depois e li• virou a correu da prOa para o $iiU 
rlastinn: Deus o leva a tom caminho .... O nnbro •~· 
narlor a<>ln t1nta diffi~u!dade 1 não sPja RR~trn fraco, til• 
nha animo e t:oufie no bom senso dos brabileiros; nja 
quaes bão as nDMds primeiras necessida•les o n:1o tooha· 
mos me•lo do divid•"· porquo as grandes empresos Mo 
se portem faz-r com as rendas orllinarias, é preciso to· 
m.u de antemão, o essas grandes empresas devem pro• 
iluzi r grande tlco:rescimo de renda quo I· aguo ess• sacri1lcio. 
O que il preciso' é flsc•liza-Jas" re>pon•••bilísH •s pessoa~ 
qae tlellas se encarregiio. Nói 1riin temo.~ sido rno.lqlli• 
nhnF, m•s é preciso qse s~jamos mais lhr.nJiz,,doros, true 
nGs Jnformemo.< do <JUO h11 a tsta rospeito; veja o go
verno como teem sido applir.adas ns snhven~úes que aa 
teoru concedido; traga os àinhoiroa publicosásua v~rda
deira applicaçiio. Senhoro•, on v~jo tlntll riqu~~n iuopro
vtsada, quo tlco ndmírarlo I Como é possivol tanta gent~ 
ser rica pr•r todo o imperio 1 

O Sn. l'r.Col'ln·~ M A~n~QrrEnaur.: -Dllixn ir, IMho 
muito (JrJtzor NJJ qnBsl.ion:u· com MI oo~u~ c;,rnar.-t~las: a 
CalHa {jll6 SU"'t,.rtt•t nii.o l~ Urti/J. Call'~cl pn.rf,icular; tl~s~jo 
qud os nobres nnnbtros fJç:Tu umn figura brilbantH" 
alcnneom as hcnc!ios de SBIHI C(JOCida!liiO:i, Quan ;o cmitto 
MI rninha.i flpiniõ~~,~~. nú1) 1í curn a r1dr;~ r1o poder; 11Ú.H 

troco a miu!Ja posiç:lo partio:ular l"'r nenhum" jJOSiiáO 
o/llda!. 

0 Sn. P11ESIOE:1TE DO CONSELIIO;- Estamos cerlissi
mos disso. 

O Sn. vrscoNoE nE AtnUQUERQUE: -Então para que 
são injusto~ para cr.mrgo? 

Senboro<, o Bra>il .; feliz. ns !J~nção~ rlo r.ó" derra• 
mão-se por o li•, mas não s" ll•m "" vir~•m; tornni·vo~ 
dignos dn<as hon~ãos, nr·.,pondei-vus dos vo'"os pec
c<uJo~, e entrai no caminho direito SnpponiJamn.i que 
nao SPj•mns ministros; q~tirl íwlé? E' só o ministro qnc 
t~m o cawíulJo da. gloria Y Os ruilil.arcs "tcom o vrm diz~ r 
nqui urna oou,a: os prirueiros rnioistrosleoru •ido os mi• 
litan1s .... 

O Sn. PnE.IJDENTE DO coNsnno. -O Sr. D. nfaoocl 
não cons~nte rlissu. 

O Sn. vr~CONDE oe Ar.nuQur.nouE:- Enniío Pxdno 
as ontr.:1s r.t .. ssr..s ~ nws CftJ&.I ti a. proliss.i.o do mi!ita.r? ó 
" rl-.Jic;,çüo '"' sArvico publico. O militar "'P"r:l pre
mior? Sómeoto no fu1uro. ()ual rl a orig•ro <la nobreza? 
O que er:itl essrs car:wtr-TA'i qur~ 11a dí~lw;zr1irão? qu~m 
ffZ a. gloria 1h nt~ c:lf' porl.ngut>Zit A Ll·~ tnctas aR nnçií!l.S, 
senão os milit:ms? Mas para isso ó prot>iso que tlo•eo'l· 
pBnhom o IIm ti" >Ua instituicão. Á ,.reciso que rdin se 
turnem salto,d&ros rl pirata<, por•yuo u•ole caso dovcm 
!ovar bnb na caher;a. 

O Sn. PRESIDENTe oo r.ONSEI.IIIl:- Quem n nnv• 
faJJar, Pen~a qwt ~ un: rnn.tr:. muu;ros,· no eutr~h.nto é .in
capaz da ffi4tar 1J,JJ ptl.'i~oarinho. 

O Sn. VISCOSDE ne ALDUQUI~naun: -O mi!it.lr n:io 
Colhil Si;! não para a alo ria: :itll int~r"'~"'~ ;J:trfirul:ir 1Í n:uia, 
é uma. bafa e a m'~r·w: ~oào e.stcs os priudpius dos t!;Jvo .. 
gadus o dcs isratli.tas? 

O Sn. D. M.I~Orut.: - Cordte(:•l 1!1llito poucos milit•· 
res na Enropn homens da tstnf/.,~; pBlv IXJHnos, wi.o nlíl 
ltlm}Jro dtl noohum A~or;~ du H1 pt~ntn. 

O Sn. Fennli!Jfl.\ p,N,\: -E o dutJUe uo Sahlauha ~ 
U Sn. D. ~I ANO EL: - O •rue? 

O Sn. D. AIANOEL :-Não sabe como é ? 
O Sn. 'l'tSCONDE DF. ALBUQUERQUE: - Pes~on~ qui) 

r.onheo:i ~utro dia, não digo de''''" Iças, mas como· moço~ 
rle roca•lo. como caisciros, hoje alarder!o milhões ~H 
•>olltos ; ond• acbárão essa mina ? como fui is,n ? ~ão 
:os sobveoçiles, é a p~<te, ~ depois insult:!o o pohru, di· 
zendo : • E' o trabalho, é o t,•lontn • ; ma• !IãO, ae
nilOres, é o criUJe; a c•s~ de con~cção t! onde dovliio 
~~tur. 

O Sn. D. AIANoEr. :-Apoiado I 
O Sn. ''JSCONDE nr. Atnuoutmoue : - Vej~o qon 

tufiO i."lO vo,TJ a batt-r na pcsle, a confirmat o .JnrU 
principio. Senhores honma lei portugnr.z·•. que j:i ci
tei aqoi, lllaH d" CUja d;,ta UÜU ffiO Jembril O!:f>r•• ; 
cruio quo ó da 1700, p<•Ur:<> moi• ou nreoos : o•~•. lei 
obrigava o empregado publil!o n fazer dom:onv··utllrt~•~, 
um ao entrar para o ompr"go. outro ao >unir, " n 1hf· 
(,. runça, qu• h11viu pilra mais nu s• guotlo 1 nv• ntHio mn 
rMaçiio ao primeiro, ia para o thesuuro ; croio que nã,o 
ffstou euganatlo, DP~2ar do não ser Jeg1sta. ICxnmlna·s~, 
poi.<, cowo é quo v~m e> tas riquezas improvisado•. 

O Sn. FennE111.1 P!:NN.\:- Nã,, ti? 

O Sn. D. ~lAr\'OEL: -llutoem do estrulo? 

O Su. PllESilii~Nm no CONSili.UO: -I' N'11polr·ilo 9 

Sr. presidentu, eu queri• que v. Ex:. purmitlSSI!•DlO 
um co!Joquio com os meu; duus honrados c>~msrad•s : 
c:oio qn• uão >e zanpiio comigo por trata-los de camara
das ; já fui seu superior. 

O Sn. vJsc"NDillll~ 1\Lnuo.uenQu:~:- J:\ niío rligo 01 
rds; os IlTimf'iro.i homeus tl~>~ estado Icem sjdo rnilwort~s 
c, o que é mar.., nnt:wd, milit:u·~:~s !lem muita in.'itrur~l:tio, 
.na.i com muit11 pr~tit:a o pri-vas do oducaçiio. A~ corO.,s 
Ó quo t~OOI :ii 1 IO ClliHrari:IS :lOS OliJibçp:!. 

o Sn. D. ~IM!OI:~:- A CXJ>lica,üo uoss:~ jJIOJ!OSi(:Üo 
cm turriV\:1. 

O Sn. \'ISCUXfllllll! .llLucnUJlfi~Uc;:- Talvrz'ruio fvsso 
tanto. • • 

O Sn. IJ. ~J.,:-:ot::!.: -- 0.·; t'!lilit.HPS .'L~ tt)Cll1 tir:do dos 
rr.:l:! hlf)itillliJS l'•H\~ da .. j:,s,\ a'ft~lltUt'tlii'JS, 

O Sn. lfiNISTno n.t AG niCDL'J'Uil.\ : -E ainda hoje ó. 

0 Sn. l'llESJUE1''fll DO CONSELUO :-Apoiado. 
O Sn. VtSCON!>S uE Al.nuuuEn•lUS : - Não, Srr; 

gancral!s •.• 
Eu qllÍZera que os nohrt•s SAO:tdores mA respnn•lussi'Ill 

á esta JlOrgunLil: o cmprt~J.rO da ~IJI&rflu n11r.jonn.l vr-m fuzt~r 
ui'.'nm J>onoJicio 1i fort~a nrnJiHJa? .rJ!!O df~sna1lut•m uma. 
jnstitui~l;io t,to convt'Uit-~lJLo; a gu:wia nadou ai trm ~AUS 
Hn~, a IJ,.fiJSjL do propri(.lrla·1e; mas, sn n qulzrrntn r:lt~
l.rJhir para. u Horvico do linhn, i.ão t~IL'IUO~ fll1 ffi JJIHtrrt~ 
nadLma/nl'rn lrvrl.'\ d~ Jiuha; t• porque Htl qnu· fJ~çrbtu~' 
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Não é pe.!a diGir:u!J<ilo do recrutamento 9 Oh! isto me 
f,.z !Mohrnr quanto n.l!ão cotnpromettidos os nossos adro· 
gados, os nos:w::~ Juiz~s, rf't.Jrt~sentantns da naclio a TAS 
peito 11~<• hypothec.as, l'riviiPgios c mais privilegias, 
para qnn? para protcg~r o calot" l Não era molhor ac;tbar 
com ••s·>s {lrivilegios r: fll~uúr a IJilfl.,lilo hypntho,aria 
no~ tmnos ma i• >IUlpl's ? não a kn11~.:io isto os Srs. ju
risconsulto>? Objectão que ha difficuldades, continú;l o 
calote~ • rmí f6 do commercio ; mas aH.1irn n;io ha do 
haver prOS{>eridad" e nJOralidado no p.1i1.. O recrutamento 
ó o m"Hnv, contim•;.rá do mesmo modo ãtó haver uma 
r"volot:ão. Se cooth;tt"s;em a minha opinião quanto á 
nllmiss;ío dtt 11strangciros, teríãrJ rhzilo; mas quanro ans 
lt~donao,, niio; porquo ess•J dinho1ru iria para ns mãos 
do• noFsns ll"trwws. Cumpro t~r cm vis1a CJUtra cir. 
r:um,,tancia, surdwres: o recrutarnerllo, r.omo &A faz 
J)etuaJmente, r1Jeahe só Mlno os br.'lsihdros; mas so hou .. 
vu;so uma con<ribuiçlio na proporção dos haveres de 
cad:1 nm. cr.ntribuiri:io não sô os naci~naos como os 
eslr:.ngeir•••; isto é qaa é cte justiça. 

Est•• mo~ ida fJO;Jrria vir ·na lei do areamento; não 
te.nhiio modo. Ac~ão que é muito? Não querem pagar? 
V~nMo s~.rvir. 

O que o nobre senador disse ri uma V<•rdarlo: declarei 
110 s·mrlo urna voz quu, .qe forcassem meu nlho' sentar 
praça contra a ~U" vontad~ O contra a minha, <·U o {.ria 
tlesertnr e ser estrar.gP.iro. l'flls o que eu diss~ ba SO 
annos ú " quo di~o >ill'la lu•j.. não virei r.asaca: wn!w 
amhiçii.u, m•s t.ão ambição sorctida; de•r,jo deixar aos 
IIH!UH filho~ alga1na reputação, ornbora l>iiu lhes de:xe 
rti,!wirn, 

Sr. presidente, tenho muita disposição de (aliar a H 
tí llt•ita, :.tté aaJHOhã; MJJO .. UJe f,Jrfll, robtuto, r1ã0 
wrdw furne, quando trato d~•la.< questões, ""' que jalgo 
fa~•,r um sorviço ao rneu pai?. ; csto11 prompto a 
tHSpumler a tod>s as ol•jecç11os; mas não tom•i apr.nta· 
Irwntos, 1crvi·rno >Ó do meu Eoclidos, quiz truzor o m"u 
çc,rnpanh~iro á palmatoria; tenha vacioncia, ao que eu 
tlis'e llào so respondij. 

S. Ex. ai'f'' ;d~uma wu.•a qnn 6 exacto; por exomplo 
r;uo o i•xorcito nilo ó úos provio•:üts, é do imporia Náo 
•• o;niJIUnda LalrguÍIJS i)QIU soldados. 

0 Sll, liiNJSTRO lt,\ AGIIICULTUIIA: - hso é O que OU 
Jiilo quew. 

O SR. I'IIE.•wrWTll uu r:,mscLUO • -· Os lwmons de 
bem niio se olT•n•lem. 

O Sn. vtscos~;m ""A t.nuQrli~RQUJ~. - E.tou persua
dido do que "'minhas opiuitios •ão vordadeiTAmenr.e 
govcru"moutaus; tw1o o governo, que quizer J:f'rvir sea 
raiz, dwo abr:tc> la~. c o h•m servir ao paiz ó 8er justo 
para cow o.< crdarJiios; a justiça ó n primeira necess•i· 
ó•de düs governos: os seuhuros não puzerão na sua ban· 
dctra" palavra-justiça- ? 

O Sn. !!ON'sTno n.l AGnJCULl'UIIA: -E lJ:tvemos do ser 
bons porta·b~ndtir•s. 

0 Sn. VISCONDE UE ALRU~Ulli/QUE:- Pois não traião. 
Sr. presid•rrte, rosarvo o 111ais que lenho a tllzer Ji•ra 

a ~· discussão. 
0 Sn. rnllSIIJBNTE DO CONSELIIO: -Ainda?., 
O Sn. vJscONilll IJE ALnUQUE"OVE: - A~ho que ~ra 

melhor que nilo existissem eotas leis dA flxa~iio de !ór• 
çaR, tarllo dtl ten·a tsomo de mar; vrjlto C[uaes são :1s 
nrc .. ssio1ad•s, proponh·.oo·n~. e eu selei o prim~iro a 
faii;Lr no impcosto. na conr.ribuicão, que é o ess~oncial. 
Qu•reis a lilwnla.lo? i\ hhurllarle uhn •e odquiro d<d· 
ta110, é ne-ce!i~:!;rir. ir::hillha.r~ fazBr flacrifidos; S6 os não 
quereis ft~zer, twrào h~11de [Jfl.eiencia, m~lt·is vit;tima. Eu, 
como quero a liherJ•oe (nao a licllnça), •Jigo que todos 
os hra,ileiros e> tão promjJIOS a conn·i!Juir pa1·a uquillo 
que fõr noce>snrro, 

Tenho concluído, Sr. presiuento, 
Ficou ainda a dist:us,ão otlio•Ja, por !Ar dado a hora; 

e o Sr. pre~irlente deu 1ram urdvm tio di& da segoirlla 
sessão: 

2" tltscussão dos pareceres de commi,sõeR; 
Continn•cão a~ dtscus>iio do projrJcto do fixaç[o ~e 

fur~s do :erra, par~ o anilo fin•nceiro de 1862 a 186~; 
1" discussão da proposição tla aamara dos Srs. ar pu· 

tildOS, hUIOrÍs:tndo O ~over110 a manuar motricuf;,r di· 
versos ORlwhuti'!S, di~JIOnsundO•Ot' d~ certos exallJ~s; 

I~ a.< uwlerias já dosiguadas 

Lovantuu-se a ses!ão :is 3 horas o mei$ da tarde. 

G.&• .. el!isil•• 

Ell 17 DE A<lO~t·o, 

Pl'ewiile-~ccia drl Sr viscOIIdc de .dbae/é, 
O Su. Vl<rONI>E DE Ar.DVQIJEROUE:- Soltlado ó cousa 

n!Uifo úh·or.rort; w1 IH"'rrunnt:ntos e pcde:Hr1•s form;ro 11uLr~ 
~da:-se, pll:.l'Utt Ne·Jhes JJHIIS riirdl11:ro; uão ti om wois cJj .. 
nhdro qnti ~o l1!\ liu ~cr hoiU ~'uldado: P'~lo contrario. 
•on•wo l"'od;~mo qu~ nãv i. o cu wuilo tliuhdro aos soi· 
<.larl•>S. 

0 Sn. PJ:i>'IDE:'/'rE DO GOlNSI·:L.I/0 :-Apoiado! 

o s". \'i,CONOI: li~ ALBUQII&nuu~: -o snldnt]O não 
fJZ ec •nnmias, lJa;;t• <]U6 estej•l cmto de qlld te:u piio 
!tom e f.trto, q Utl IMn sempre um a loiamuuto; dt!puis, SR 

n e"tarlo é justo, contempl11 su1 f.u:uilw, con•idura-a; 
mas 1h r rHnl1dto ao ... ~t~ldllllO!f, l>t~us mo JivrP, isto ó por· 
du-lus. Snu!Jores, ltào ó o1eb,ddo quo Rn oiz quo a tli;r.i
JIIjua nii1Ít.4r Uil 1~ tiiJ t~prarul~ n11 phunt<~siu, õ Vtlll!lO o 
/IJI • I(J.IfHiu, 

SuMltAnt<>.- E~p~diontc, - R~daccão da materias ~P· 
pruvadas,- I udic•~ão, - OrdMn do dia. - Licuuca 
bO Sr. b"ão dd CQtegipR. - P1ctenc:io ~e A. A. de 
ll. ll"rradus, -1\Hpresont•t•ão dos babitanws do IDU· 
moi pio de Vassouras c Vatent;1, - Prctenção do P. 
G. Tilbnry.- Dispensa das lds de aru<>rtizncão,
- Fixat::lo du fon:as de terra. Di.<rursos dus Srs. 
vis~unrlu de Jt•qulliuhonlla, marque~ de Caxias c 
viscoudo du Albuqucrquu. 

!'ro>unw. p~i•, que nJo olfentli tlc nonhuwa w•noira 
meus carb'fadas .... 

O Sll. riiESIDENTt nG cn~~~~I.IIC:- r~' inl!ll]lil~ dh~o. 

n Sn. MI''IS!'Il•l OA AfiPICOI.'fVIt.l! - E'ti•InOS diocn· 
tindo corno am'g~Js. 

0 1"11, VI'CO~ilC tti~ ALCGQUil/IQUE; - .... 1lUIIUii,1odo 
f'll\ OjJiOiOeo ljU8 11/0 pl•IC>.'"Ul (frguas d~ser a•lt•jllad;l~, 

A'> 11 horas da manlJ:t o Sr. presidente abriu a ses• 
süo, estando 11rtseutvs 30 Srs. saoaac'r~s. 

I.idu a a ela da anterior, foi approvada. 
Ü Sr, 1° SECIIE'l'•\IILO tloa conta da NU!(UÍOie 

o 
EXPilDJENl'E, 

Um (Jtllciu do minist,irio dos ncgoiJÍcrs ela fa2ontla, rtJ• 
nwtteudo o mapp~ n. 633 tla stwçi\odo sullstituiç[o tlns 
notas nas c,p,.racúes occorridas uo rncz proximo passado, 
- A' r.nm111is.ITo de Jazuntla. 

Outro do JlrCoi.lcnto da JHOYiucia tla '.t>orahyha, ro• 



SESSÃO El\J 17 DE AGOSl'O DE 1861 

mattendo um oxomplnr do relataria com que o vica·pre
sideor.e Jhe f;Z Olll.rrgl rln nuruini~tracnu da pruvincia 
no aia JS rlo maio do corrente anno. - Fui rcrlldtido 
rara o nrchivo. 

ctos absolutamente fóra das disposições do proje.c!o, 
julguei mais ace.rtarlo deixar do pedir 11 palavra o pe
dl·la ngora om segunda di>crmão. 

V. l!;x. lewbrar-se·ha ,Je que, qoondo se enccltOD a 
primeira discoHsiio d••t" projoctv, ou podí a palavra pela 
ordem. e solicitfli de V. l.lx. a gr11ça de illustrar-me e ~o 
senado com sua opinião ácert:a' da curialidade do facto 

Forão lidas e approvarl.1s ns seguintes 

REDACÇÕES, 

1•, das Amondas do sena•lo ao vrojecto que substitue 
o actual sy>t~rua de p•zos e me•lidas. 

Jra por mim mencionado, V. Ex, fsz-me a honra de 
responder qu~ r<ão havh ar!lgo nenhum do regimento 
que tal autori•asso, e que era da minha o~ini3o. Toda
vw, continuou a discussão 'obre o mesmo objecto lu
teir•mente estranho. Enliio, cm um aparte dlriddo a 
V. Ex. porguntoi se o facto estabelecia precedente em 
relaç4o ao mo lo como se faria esle anno a dlscussàotlo 
projecto da fixação do ftlr-,as de terra ; . V. Ex. cr~io 

2•, da emf'f1da do m•:smo à proposição da c.tmar~ dos 
Srs. deputados, approv~mlo a. pensllo concedida á D. 
Canàirl•t Frnga .Nev•s. 

~'oi li•la o ficou sobre a mes~ p•ro. entr~r em discos
sã~ na forma d~ regimento a seguinte 

• Indicn rrue a mesa seja n utorisada para contratar,sob 
:.s condiclies qoc jnlgn mais oonvcniont•s, a publicação 
do;; debatas do •emdo d• """sãu dd 1862.-17 de Agosto 
da lSôl.- Ferrei·r<J Pen11a, • 

OHDEM DO DIA. 
LICENÇA AO SR DARÃO DE CO'rEGIPE, 

Eutrou em 2" tliscn~siio o puecer da com missão da 
cou;Lituiwilo, concedendo Jicuu~a ao Sr. barão d• Cote· 
gipo. 

l'assún para a s•. sem debate, 

PnETENÇÃO DE A. A. n, n.\RnADAS. 

s~guiu-se a 2• diocussiio do parecer da commis8ão de 
fazeu~a ácerca do requerimento de Adriaoo AUKUsto 
Brnca 8urractas, 

l~oi approvad~ o parecer e passou para a 3• discussa:o. 

1\EPnESENTAÇÃO DOS liADITANTES DO IIUNIEIPIO llE 
VASSOURAS E VALENÇA. 

Entrou em 2" discussão o par .. cer da commiss'o de 
Jogislaciio sobre a repre~entaç§o dos babll~nt~s do muni· 
cipio ào v~•souras e v~tonça. 

f'acBOU igu~lwoutu paraa 3" discUS8irO, 

tR&TllNÇÃO DE p, G. TJLUURY, 

En.trou depois etn 2• discus>ão o parecer dn mesma 
corumissiio ricoNa aa pretencão do padre Paulo Guilh~rme 
'l'ilbury. · 

!'aSS!ID p~r& a 3° discos;ão, 

DJSrENSA DE LEIS DE AMORTIZAÇÃO, 

Seguiu ·se a 2• dist•ussão do parecor da mesma cnm
ulis>ão, aispunsando das leis de amortização certas corpo
racões de mão rnor1a. 

PlXACÃO nE FORÇAS llll TERRA.• 

Continuou a 1• disous>ão, adiada pela l1ora na SPssão 
anlecudunto, tia proposta do poder executivo, fixando a 
forç11 de terra )Jura o auno fioanceiro de 1802 a. 18GS, 
com as umondas da carnara dos Srs. deputados. 

que respondeu que não. Agora resta-mo saber como t! 
qoe se h• de praticamente faser eff~ctiva eat~ ultima 
aedaracão de V. Ex.; n5o desejo que V. Ex., me 
rlê a solução desta pergnnta agor>, sómente tomo a 
liberdade dd despert•r a attençlfo de V. Ex., para qne 
resolva sobro o melo mais apropriado, allm de conae-
gllír·se que semelhante prt•Eic' não vigore no senado, 

Eu n!o posso, senhores, ser jalgado suspeito ácerca de 
taes objeo:tos. Pelo contrario, supponiJo · qoo todos os 
Srs. senadores, meus dijlllOs collegas, sabem que tenho 
o meu p•nJor para discutir quesUies politicas, gosto de 
a• discutir e de as ouvir: por isso estranho unicamente, 
porque estou convencídode IJUe, procelendo assim, obro 
da accordo com os interesses do senado, com os interes
ses l'ublicos, com as necessidades urgentes do paiz. 

Todos nó~ reconhecemos já que quatro mezes de sessão 
é pequeno espoco para tratar d.s importantíssimas ques
tões que o sem do ou a assem bléa "era Item de resolver; 
sa na. discussão da M da llxacA:o de forças de terra 
e de mar se admilt•r a pratica de se discutirem 
qoastões absolutamente estranhas, de politica inteira
mente ~speculnriva, então nad~ faremos, Senuores, no 
que digo, e pelo q~e respeita ao mudo como entendo 
o r•giwanto, estou inteir•mente em detaccordo com os 
meus babilos parlamentares: )l"rquanto ti-me muito mais 
f,,cil (pu• mim, para mim sómente) discutir questiles 
políticas do qu~ questúes admínisuativas. 

O Sn. Jou111 :-Apoiado. 
O Sa. FERnAZ. -E' modestia, 
o Sa. vrscoNoll DE JEoutrrNRONiU.: - Portallto, 

admíllida 11 pratica, bel ct& discutir mais desafogada-. 
mente, hei de ocr.up~r·me dos objectos que rne são 
roais facels, o o. resultado será n4o so tratar das qucstl!cs 
i mportantas. 

Démai.1, Sr. presidente, eu creio qne o ver<ladeiro 
metbodo de faz~r com que os Sra. ministros, qua o po· 
~er executivo entra no caJDinlto da execução da lei, 6. 
tratar da questões administrativas, é ~xuminar séria e 
mioncios•menta seus actos e deixar os dogmas constitu
cionnes ou essa.ll1eo/ogia politica para ser tr•tada nas 
oecasiaes rolll petentns. Emlim, tu nito exija de V. Ex, 
agora a respu~ln, mas do.•perto a attencão.de V. E:t. para 
ver o meio mais conveniente de conseguir que este facto 
não sirva do aresto. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINIIONJIA:- Sr. 
presidente, IIU linha tenção do pedir a pa.lavra na prí
lll~ira discussão deste projecto, mas vendo o cnmiuho 
goo !;vou a primeira discussiio, na qual se lrntúrllo 
quostüss a~solutamrn to ostra o h as da !l.~RCl1o das forcas 
do torm. o n~o ten•io tio ar.ompanhar os nobres oradores 
•ruo julg:íriTo c~nvcnicnto tm1ar nessa discussão do ohjo- • 

.Agora, Sr. prasitlente, •lesPjaria rrue V. Ex. me dissesse 
se na discuss~o doato l 0 artign, posso ea f,tzar algu
mas observações genorieas, não ospeciaes, sobro alg11ns 
tios parugraphos s~gnintes •.. 

O Sn. PnES!DRNTE:-P•I•er.o-me que ó expressamente 
pcrmittido no art. ?7 do regimento. 

O Sn. 1'lsco~ue oE 1EQU!Tt;;no;;uA: - ... porque tem 
:1ti 
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noxo. P~rl o f;;za, Sr. pro.li,!ent••, 1leclar:l ao sona•lo 
qtlfl chrgou a minha vez do do·fon<lor t.1mbem o mini•· 
terio o do t('nhor as sua.; graç;s. llonrnon prof~riu o 
nobr& SRna•lor pula provinci~ do Pernambuco algumas 
proposi(:ües que devem morec•r al~am r~paro do so
r.ado. Ptçu lir.ença a V. Ex. par•1 fa1or nlgomls oL. 
scrvações sobre o quo disso o nol•re seoatlor. 

Occopou·se o nobro senador do rrcrutamnnto o disse 
qao o rtcrat.tmento melhor era o fnito p.;r cng,janltntl> 
vo1antario. O nobre mio'isiro da gacru re.•pnn•iou, o me 
narece que cab:~lmonto, ,, esta part•J do disc1mo do 
honra1lo membro. Senhore•, ou li com tuda a attanc;io 
o relatorio do núbre mini.ltro, o realmente não posso 
deixar nesta occa,iáo da agradecer a S. Ex. a franqueza 
com que cxpoz á assembléa gcnl o e!tado !lo exer· 
cito, pelo que respcit• á disciplina c ao recru•n· 
.mento, isto é, á acquisicão de praças para o prcencln
mento do quadro do exercito. 'S. Ex. expoz que o rdcru
t~mento forcado nilo or:L sufflcieote, que o engaja meu to 
voluntarie nào o er:1 lambem, e as ciocucn>lancia~ !l•J 
thesouro embaracr;vão que o ultimo toma~s•J as clicn•n
siles qtH o m.bre ministro e creio que a asscmtléa 
geral do•sejii''· S. Ex. attribuiu este Cacto á f;LIIa dll uma 
lei do recrutarnomlo, chamando assim a artenção 'l.l as
~embléa-geral para a organisação e publicação de uma 
lei de recrutameato. 

O nobre ministro ha de dar·me licença pora dizer qn~ 
a assembltlll·geral tem sempre mo>&rado os rna ior"~ tie;e" 
jos de fazer uma lei de recrutamento, dd est11Le1ecer n" 
regras, Eeguodo us quaes o rerrutamento tenha do so• 
f6UO, diver~as inteiramente daqnillo que h~j~ 1 c elocnta; 
mas, po>to que este objecto seja da iniciativa cspodnl da 
eamara temperaria o r.ão da camara vitalit:i:L, todavia, 
dovo-se erlldnder qntl esta questão envolve ontrus qn" 
exigem tanto conhecimento pratico •JUe s1\ com o auxi1i1l 
do governJ poderá fazer-se um• noa l•i de mcrut•mentú, 
Seor que o gov,rno intBrvenhl, sem IJUO o gwel'tlo 
auxilio, sem q11e o ~ovano, em uma palavrl, tome a 
iniciativa que dave torem n•gocios desta orde10, eltou 
convencido do que a lei do recrutamento nffo se pódo 
faz~ r. Dizer, portanto, que as cam•ras fação umó• lei ào 
recruramonto, é lançar sobro ellos uma ncctmção, 1rma 
censura extremamPnt~ grave, censura qno n:i!l JHídc de 
!úrma alga ma caber· lhos, porque 1 lia .i ""'' estão n•s 
eondiçü.ls de poder iniciar uma lti desl:< ord;m. L;m
Lro·mo do que o milli>t•rio tem n:emhros na caruara 
tuwporari~ o ahi póde apresentar o projecto. 

outr.t lúrma, por méio ol"s m•md>roJ do g:;bincltl, IJUI! slio 
rnembror. da camara tem pornrh. 

Mns 011 vpjt,, Sr. presit1t~nto, tJIIO c.~'o nnno, om ve~ de 
r.'lZcr· so iHo, fcz-Ko u contl'ari•), alg'Ht:l Clt!rT•hn>s ôn 1;:1 .. 
birwto estantler;rn-so o mais ·nmplamenla qne foi poHsi
vcl .~ohro f]UOSiti;s all.<olul!lnJMuto mol.lii•phy>ic"s, dis
r.utír•lcJ hrgamento Mille.o; vbjt!ctos, cntúr:1o qnauto I• pico 
do direito con>litarional, ou dd lheolouia politica, en· 
volve a eonst.iLUicão, o tr:1t~riio pnJnsamcmtc~ c1t!lles, 
gastnnrlo ura ternpCJ infinito coa• •lo11s 011 tres lnn~u\sni · 
rnos discurso~ sobre taes n pico1s do di rd t•J con,titucbrud. 

O Sn, D. r.IANIIEL: -Uns cinco o o soL~. 
O Sn. n~cnNn;; DE JzonrTINJIONII,\: -Ru chamo 

apice.! da d·ircito co>utituclonal, porque não encontro 
miltdadc alguau1 "" discussão, hoje, li•> to objecto: o so 
h.> utilidadu, proponha-se um J'rcjet:to de lei o na su:1 
diFcussão examíno .. Eo o po11to coatroV'erso, c towe-~c 
urna resoluci\(J definítiv:•. De que servem to1hs cssaD 
discussões? Para nada, ]Jorquo nada so resolveu. 

O Sn. JonrM:- S;io brilhatur~s academicas. 
O Sn. VJscoNoll nE ]EQUJTI~no~n.\: -· .Exactloocnto; 

Iom o nobre ;coador pela frovinch do E<pirilo·SJntu 
tQrfa t'L r.uão no apiirto qu'' deu. Se es;;o tcmpn, püis, 
fosse lmn oprovdtado ua discuO>ão da. lei dtl racrut•· 
wento, teriam os a e11e 1 esp,lito feito alguma cousa os to 
anno. O anno pa~saclo •conlocea o mesmo. A mesma 
lamuria, Jwrmilto·se-ma o termo, não me racorúo ao 
outro, 11 raspei to do eug".i~mentn, a reôpeito do rocrnt.~>.· 
monto, app·orecou 110 relatorio d" Sr. ministro ola guar· 
ra, o o 'JUd so resoivcu? Nada; entret~nt.l, o paiz crô 
qu11 toda a falta düvc recahir >ohro a :tsscmltlt!a gcr.tl, 
gu ptlla ll)intu parto tlocl.uo quo ue11lrum:t. re•ponsubi· 
Jidad,J lenho: a constitnição a:L u iniciatir,a á r.acnara 
tompor.ria; nós aqui n~o podHrr.os iniciar esse obj•·ot.>; 
rnls nin-la assim, qualqncr que s•ja a t·r~pons:tlJrlicl"do 
moral qtw P"'s" recabir sc.bra os represer.tantrs vilaii· 
ciQs, eu dccl8fO qc.o nenhuma rcsponsabilid:ule nctdW. 
Apen:ts, Sr. prJsi.Ieot~. julgo-me halJilitailo P"'·' fllZilr 
a.lgnmn.s (irbserva~úes sobro a adrnioistr11çl1o tio rJXer~ito. 
Dlai sobro :1 atlm1nistracao em ~era I ; o f[U•l tÍ p:!euli•r 
do queiJa rllpurti(·iio, não mo Jiódrl p~rlenc<lr nmn cabei·, 
e a lei de rccrntam11nto ó uni:L lei muito peculiar. Quan· 
tns veze.i ten~ro dito aqui no senadu, por exemplo, qne 
o~ e:enerae!i devt!m fer promovido:~ por a,r,ti,zailb~1o? 
gotrctanto, st!i que o nobre rnini<tro ti tlo opini"o cDn
traria, born como todo o ntioistcrio o muitos represen
tanttlS di\ naç?lo. 

Depois, Sr. presidente, essa !ai envolvo princípios qno 
são contestartos por muitos dos membro• da t<>serubléa 
gero]; uns querem domashdo ri~or, outro~ não qnerom 
tanto; como acharemos o moio lermo pan fazer uma 
lei quo sali>faça as intencões e as villrs do gQVMno ? 
Is til 1ú se púde conseguir, uma voz que o g~verno aJnple 
a iniciativ.l qno dovu ter, i~ to é, por mdo de seus mem· 
bros, •Jno são tombem membros da cumara t~mvnr:Jiil•. 
Em outras épocas teem.,u rdTor••citlo jlrojectos, 111 creio 
que existem alguns ua cumara tlt·S Srs. deputados. 

O S11. D. MA~Ollr.:- Pudara não; ú o nrbitrio qun 
elles qu• rom um~ameuto. 

O Sa. D. IIIANOEL : - Uns sei~ ou setd, 

O Su. 1'tsCO:\'IIE n" JEQUITINII"~Il.l: - Supponlwmos 
que en fazia uma J.,j relativa a ost<J n!Jj,,clo tl (•sf.tholoci.l 
estfl princrpio: ara. contllSlJdO o rJ•jt·itarlo. Sobro oro· 
Cl'llt<tJ!Il~nto o nobw rninist.fü da :.-r.:triohn acpti uos dis~o 
fjtltl o:; rdcrutas para. n marinha f~evo:n ser tínd~1s íla.lll~s
sa dJ JlOpUlii~~i!o, isto~~ d11V11 apafthar--:-e q!.nnto idf,tiak, 
sapatniro, ourivos, carpintt'iru, pt·th•tdi'O, ew., sn pudt~r 
1mc~mtrar 11 rnanUa .. lus fazo:~r Mt. mnrinho. o seu :qH't:udi
zado dutJnto jdguns r1nno.~, envelh~ccrnm, oru:lHJI'eJn .. so 

o Sn. VISCO NU!!: llE JEQUITINIIONUA: -Por rrue mo· do um~ncaH o dí:ljJUÍs ll<10 Sf'fhill ID1tinheirus, llOHi :;apurei. 
tivo o mini!•torio não in:;ÜHO sdhro a discus~iLu doi'SI'S !'{IS, nt:m ~lfaiillt•s, n~m p.~dmiNs, nom Cl•t'pintt!iro:;, em· 
projcr..tvs '/ Não stt me dinn quü o miuisterio nfio Jlú!l~ floo Mrt•ut vadios. Ora, soo minÜtfq·io ns.'•iln punw, pro· 
intervir com o presidont11 d•~ Ci~~·~ara ttimporaria: n~m ponha uma loi do ror.rut:t.munto nwtto :-.Hnti(!o, tJ f;H;a .. o 
11 ·crivo! que aquollo di~no roprosentnntll da nHcfto pt1los sons cnlle~as, quo ltl~Dl a'seulo ~~~ ~awarJ, .Eu·tliul 
so recose a sutisfazor os rJoso•jos do govomo cm obju~to ~i~ão ar~umn cousa. 
do l'llltí~ importa.nc1:L. IrwistrL o ')OVtJrno sobre tLu-3~ S1·. p~t'!tidcmtn, •l r~ct·u!:uneu ttl .'!ctu:tltnen!.tl u:"i.o !1Ú ~o 
l1tlr:t a Ol\lt:m J.o Jia oiHa objc .. lo, JtJ podu r.,:.:i··lo por· I)Cr fdtJ., cw J.niltha Ollmifto~ ~:ú ptJr t ng:--jimt!nto vu·~ 

I 
,j 
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JíJUt:1río, r.n:;:Jo I·T:tt~n,.to o llúbrc ~nnr11lnr pda pro
''inci:l dd J.'cruomhH('I), St1 c.rn outr~ t~poca, a FilUaçiio 
do pui'Z nilo <1 prn·m'lrtiu, .tl:tuatl\'t)llt~ lnl~nos tdnfl:L; o 
no1Jrrl rnini·:t.rc;da !IOI1rnt rlis:w, e diss~:~ muito bem, que as 
c·ircuuu;rantli·JS dv tfw~ourtJ CJP911Hflfi.o-~v á St~molllauliJ 
Jlrot:edímont~t, n t:~nr~·. qut) V. Ex. e o f.'Onadu se convHn
çrío ainda mais da -ver.r:1.du t!.'lpr~JpO!dçio proferida polo 
Ytn.Ur~J rHini.~tm d<L g'Ut!tra., c repctiJa por mim fiHSL:.LO:!ca .. 
sião, tc·mo r. Jillt!I'Cbfh~ do t:!!,:;·e~!.lr :i eonsidor;1~~:10 du se
n.tdo o rt~!\ullado dl' l'X;J.tuo qr1e lir. tl!l relo.torítJ t1o 
nobro mini~tr1., da. J'3Zflnd:t. que d:~cla.ro ~~o F.en;.do tJ o 
mou B-ad!d~s llol'l nnno : r~ra o rHlbr·" s&nndor pela Pl'O
'\Iindn. de Pernambuco rcrá. w~uo á~chi'Oil, a I:Mwtituictto· 
seu Ruc!idt·r. , o acho qua o rhlbro seu,. dor tom t U!lbem 
tud.., razão: não u olJji!Cto. Para mim, podm, os:to tlnno 
declaro ao fionado que. o relaLOrio do noLr" ministro da 
f;z,•n<ll• ó o meu Eiwllctl!s, é onde vou t studar como hei 
ci~ votar :i canoa tle;ta ou m1 tra tru:tlqno;r qunililo ; notu-~o 
l>em, qualquer que ella "'jo. Senhores, o relatorio do 
noLro ministro da f•2Nlda ó um m:uwncínlt.d d~ in
>Cruc~Jo que rue dá decisuus para todos os casos. 

O Sn. SouzA li'MNCO:- E' o so~ Lamga. 
0 Sn. VISCONDE Oll JJlQUlTJ:WONIJA:- Sim, é O fflAU 

LatTag'; nm IHna pahvm, tnl que ru•peilo muito o nolro 
:Jeu•a•~r pel,, província rlc Pernarnbuco, e que rborjaria 
•ernpra aceit<lr ag so"s propo,icões, a1éito ~11:1 morhfl
"a'Ía, i <to ó, o rehtori~ elo nobre ministro da fazenda 6 
o meu E~tclides üste :uwo. 

EstDtfr.i-o, porwnto, Sr. presidente, e o que achei 
com rspan to meu ? 

absolalamcnto f.íra do orçan;ento da receita c do orça
mento rla d«'Jl~za. 

V. Ex. P•rnriltir·me·ha :oinda qae eo accres~ente 3. 
isto o "''~Uinle: Se" renda orcada for menor, maior suá 
o drftcit inf:dlívelmonte. porqoeemão,so a renda orc•da 
não eheg •r para f .znr f '"~ás dcspoz.<s orçados, o resnl
t~do r.er(J q11~ o deficit ;ugmentará, isto •I, um vez rl1 
des1novo mlt oitocentos o tantos contos, nús teramos 
ma~or deficit, o o nus do tbo;ouro&em rcceíla.será muito 
ma1or. 

M:,s n;io pára aqní, Sr. prehidcntg, ou dim 
23,000:000$, (I e o vuu demonma-lo ; V. Ex. sal1e 
que r>ús temos um ornpri!Stimo a•tran~eiro a pagar nesta 
exercício do J; 398,600, BOJiundo consta da tnb•lla 
n. lJ. do relatorin. u• importaocia dd 3,5í3:1118, 
calculadas no cnml>io d~ 27 poncos por lS; por con
sequeooia, somm•da esu qu~ntia com os 19:857SOOO, 
C'<tá domonstra~o que os encargos do thesouro, que niio 
tem rcceit~, mont4o a 23.400:044S676. E1ta qamtia 
aggravará sem duvida bigorna, o muito, a situacão do 
thesouro, c se sobre nosso commercio t•pcrarem a si• 
tuacão do commercio europeu, a situac~o do com
mareio brasileiro e o estado da Arneritl do Norte, 
necessariam~nt• a nassa renda ba de diminuir, e neste 
c•so os to deficit ser:l muito maior. 

Ora, Sr. prosident~, eu não mwo neste pequeno 
m1ppa a import•nda de H,OOO:OoOS da divi~a não 
exi1;ível, cotno é, P·Jr exemplo, a divida do cofre dos 
tJrpliiios, dos d<farrtos e auscnt~~. depositas e talvez 
outros, q11e tudo montól a 14.002·2738034, o que 
f •rü sulJÍr os oncargoj do th~sJuro sem receita a 
33 SôJ:l07S499. 

N:ul• menos do quo2S,OOO:OOOS.nlém rlos 51,000:0008 
om qun fúi orc:1d L a oespeza J!IJ orçamrmto, int~irua:eute 
sem ronrla plfa !h s faz,rrr>os face I E note-> e gu• IOIJDul
l~s 23,000:000$ rnpr.:sentào um~ divid•• ao thes.:~uro 
(>Xígívtll toda no oxercicio de que :a trata; isto ó, orça.Ja 
a re~eit.\ no orcar.:wnto /ic5o est;s 23,0Q0:0005 inteira
JUolnte ,sem renda parA serem pagos! E são 'ómento 
':l:l,OQO:OOO~, perl{uO !Jon!to do parto outroq encargos rio 
thes"uro rfUe n\o siio de um prompto c exigirei pag"
mcnto, Pna o dowoustrar parmilta-mo V. Ex. que eu 
leia e;t~ p~qoono quaaro. (Lcud~.) 

Como, pois, em ta•s circumsunclas é pos•ivol qno se 
des•je no parlamento que se nugmentom est•s dospezas 
co~1 um engajamento votuntariu, dispensando-se oco
gajarucnt~ forcado ~ SenhoreR, s~ não qu~remos exer
cito, então hern, a lopte-se esta ~y;tema ; se queremo~ 
porém cxrHrito, s~ é ello indispensavcl, se ó de ind~clina
vol neco;sidlde que o tenhamos por principio do ordem 
publica olevadisaimo, nilo h• r,,zno ~Jguma para dizer
so nu parlamento qoo o e>a•i~msnlo deve ser só volun· 
~<rio. pelo conlr;uio, o engaj,monto deve s~r só mente Divida 1luctu•nte ntó 31 r! e marco 

do r.ort·~nte anno, como o d6monstra 
a tnballn n. 31 rio rebtorio , , , 1.2,l23:4G2SD6G 

Deficit conhor.iào no exercício 

forcado. E' um tributo duro, turrivel, muito oneroso, na 
verdad~, que recah~ t1lvez sobre uma só classe, ou so
bre poucas elaNses d• sociddade, mas é indi<pensavel. 

rlo 1860 a 1801, inclusiva o ele 
2,681 :S~OI;tí5~ do &ntcrior Pxerd,:io 
lmportancia, divida d~ ex~rcicios 
findos, conhecida no thesonro , 
pn~, ll do relate rio 

D.:fi~iiJ>I'osuruido elo n~tu~l c~er: 
cicio • • • , • • • 

Dospe~a inf,l!i•et M vor\n-Es
!nÇilés d• nrrcr~adacão 1 ~ 16 do orça
monto d~ f,zonda,J vi.•tn r.nmo só
lni!Dte se couteatplou n d~2.'1H :000$ 
)nra (J.It:l verhl, r• o Jl:l~so r1a~ :\ vist> 
rio disposto no dco:reto rlll lO rlc M· 

tom !Iro " t o)JAI!a r!' "· D fio prooélll6 
11rçnnh1nlo a rlosp•,zn ct11Ve sor do 
3,107:2008 ' . 

Eu já cm ou1ra occasião sustentei que o modo como·se 
fazia o-recrutamento no nosso p1iz era realmeotemuito 

ll,qH:G!l:iS601 pezado sobre a ;oopn!sc~a br•sildra, mas que alegis
laç:1o quo o regu!Jv~ 11i!o tinha os de (,ii JS lombrados 
Pdos nobra~ senadores que se opponb!o ao rdcruh-027:li17112Si 

iJ mm to f,,rçadn. Cuido o nobre mini•tro dil guerra de pôr 

1 !ll "·OiS ~()<>' i!Obro n todos os :•b~sos que nrdinariRmente sa prnticãa 
' ~· P -•~ no recrutamento, do~trna•o! o nobre ministro d~ guerra 

com lodo o desvalo o boa vont~do e com os coohcclm,ntos 
· praticos qao ningu"m lhe nega, muito principalmente 

''"m ~ iml'ardalidado que o orna, o ontilo o rccrQtameoto 
forç~do nno Hó ha de prodozir um bom rosultudo como 
de mais não h1 da ser t~o ooero~o. tão Oj•pre~sivo como 
otó l1oje tom >i1o. N5o clamemos, Sr. presidente, no 
senndo corrtrao recralaDIIlnto, p;rquo nlloha ootro meio. 

~tí3.1 s::;sooo O Sn. rnESWEI>T~ v o co;.:smr.uo·::- Apoiado, 
------ O Sn. \'ISCONIJE oE Jr.outrtNunNI!I: -CI<rnnr contrl 

Somm:~ l•Hio, 19,8~7:8:33$5ütí o rccrutnme~to ó o rne<m > qao procl•m~r o pri.tcipio 
ERt:'l qn:JntilJJãu ttWJ rorula, r~;L1> tom rt~Ulit;L p.1ra sor tla qno rl11o ó prMi'io cxÇ}rJit•). 

pn~n ll oll:1 é do nr.tnn•z:t la! 'III~ l•rliA so1' nxigi la o c:tda S • ou, Sr pr ;i lonlo, rrnizessl q•te n g:nr,J.I nl'Ílonl 
rnomr.nto. IJilCI'O diz.:r, o t111~sr1 ur1) d~'·e ra:har·se h a ]Jf .. n'lo lho~~~! sorvh~o, Hl q11izu~~n. co~10 n \ rrnli h,l.-~ 
litn•Jo Jl:l1l. pJg:lr 1\.\t:l :;olllllll:i lo::'• quo f·•l' cxi;:iJa; c 1 q11'l10 ljU·) rej1 e!\~ dlivhia, P'lTfj\11 o se;vi•;o cll 
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~;unrda nacional oppilc -A•l 110 desanvolvimonto da in
dustria, como mui:o hcm disso hontem, mo parece, o 
nohro sonndor pela província do Pari, li"~ iria ao no
bre minixtro da gu•rra quo augmtJnt:~sso o nuDiero 
do H,OOO praçAs; mas eu estou C<•nv•nr.ido, senhores, 
qn• o numero d!l 14.000 praças ó snal<liento para o ser
viço, e nem é possível que o nobre ministro da guerra 
propuzesse um tal numero do praças se julgasse isso 
incompatível com o serviço publico. A responsabilidade 
qu~ veza sobre o nobre ministro da guerra de propOr ou 
aceitar uat numero menor de praças do que aqu,lle 
qae elle julga indispensavel para o serviço, esl• res
ponsabilidade é tamanha, Sr. presidente, que eu não 
p1JSSO crllr que o nobre miniotro da guerra sustentasse 
no senado que 14.000 praças nfio s~o msulllciemes, SA 

nrio entendes;e que com 14,000 praças elte pódo f•zcr 
o serviço do poiz, póde sustentar a ordem publica, As· 
sim, Sr. presidente, eu não proponho mais praças. não 
desAjo que s~ augmente o numero de prncas do prct do 
exercito, pelo contrario, contet•IO-me com aquiJio coJm 
que o nobre ministra se contenta, não quero nem mais 
nem monos. 

Uma dispo•içiio tal. Sr. J!ro.úrlento, ~.-, púdo t•·r 
a soa bus~ nu doseontllnça, e a dRsconfiança toiio é 
uma boa gu1a; o adrnini$lr3dor pobltco, é ver~adc, 
não deve sur credo lo, confiar om tco.Jos, mas des~onllar 
extreUiamante, ó ponr a administrucilo, ó torna· la su
jeita a mil •busos. Eu dosejo que os nosso< homens dd 
estado tenMo a qa~lid•de d9 ••ào ser rlemnsiadau1ento 
credulos, desejo que saíMo re.istir ás sug,e;túo9 .. quo 
saibão desconfiar dos seus administradM, quero dizer, 
subalternos; mas para in•o, Sr. presidentA, tum bem ó 
indispensavul outra qualidade muito importante no ho
mem publico, qual ó da equanimieiade, 11 igualdade dB 
e•pirllo em todns as situaciles: estas qu>lidades desejava 
eu võr em lo11os os nossos lwmens publico~. o, mais 
ain~a, descGirri-las nas disposições legislativas. 
,, Lamento, Sr. presldonte, que as nossas leis revelem 
esse O$plrito ae deswntlanca curema, e os nossos admi
nistradores são taes que atA de si proprir·s descon
fi~o, a ponto tal que os wosmos regulamentos do I(OVdrno 
estão cheios de disposições qne dem<•n•trão a f~lt~ de 
r.onllança, que o proprio miníma tinha no modo de exe• 
cotar a lei ou o decreto, pondo·se embaraços a •i mesmo, 
o que áK vezes f•z aereditar que os nossos homens pu· 
blicos não fazem rPgulaweoto• par1 •i, fazem rfgula• 
mantos para os outros; não cont•ndo com uma duração 
longa no winhterio e desconfiando de todos, embaracilo 
por.meio de seus regulamentos •> desenvolvim•nto <la 
administracão publica, quando outros forem ministros. 

O que desejo é fJUe o nobre ministro ponha cobro aos 
abusos que se roa)iZilo uu são praUcados p<ilos ollluiaes 
recrutadoreF. Ha dísposícOes, Sr. presidente, que no 
meu mudo do vér devido ser revogadas, quando se trarn 
de recrutamento. Eu o fio entendo que seja D1oral o dar-se 
premio ao olllcial recrut.dor por cada um recruta, pa· 
rece-me que é iwrnornl " que é esto premio que dá logar 
a muitos abuso~, porquo o numero ó uma entidade muito 
importante para os iuwesses do ~lllcial rerrolador. Eu 
já disse uso quando se tratou da marinha o ahi ainda 
ba maior abuso, porque o premio é maior quando o recra· 
lado 6 volun\~rio. 

0 Sn, liHNISTfiO DA AGRICULTURA: -Ifa injustiÇa neste 
modo do apreciar. 

0 Sa. PRESII>llNTlil llO CONSI!LUO: - No exeJcito 
igualei. 

O Sn. VISCONnt~ DE 1EQUITINUONUA:- Bem; S. F.x., 
senllores, declara .... {repilo p••ra que os taclly~raphos 
JJii:o deixem de moncionnr) S. Ex. derlara que ja acabou 
cem este abuso. 

0 Sn, PJI};SIDENTE DO CONSELIIO: - Dis•e que igualei, 

0 Sn. VISCONDE DE lEQUITINIIONIU: - Eu queria que 
V. Ex. dissesso quo jri tinha a~abado com eHHe promio. 

O SR. PnEsrDENTE oo CONSELno: -Os roorut;tdores 
tinhão por cad,, Vúla'íll•rio 203 e por cada reornt•do 
108, mas, como apresenttvlio qur1si todos como volun· 
tarios, igu•lei o pro ado, 

O Sft.ll. M~NoEL:- Vou bQje a este ponto; isso é 
uma melgueira, 

O Sn. vt~coNnE ns 1EQUITINIIONIIA:- Logo, V, Ex. 
rdduziu a lOS unto por 11111 recruta, como por um ~o· 
Juntario. 

O Sn, vaEstoENTE no coNSELUo:- Sim, senhor. 
O Sn. VI>CONOE ror~ 1EQUITINIIONHA:- Eu ngora cn

tct~~tía míii . ..; CúliVt-UitHJto 1jo sorv1ço '' á moml poblíon 
que se ae11bassd cou1 o prNnio "qu., •e pa~asse bem, quo 
se dessB um burn ordomauo '"!ui valou te a es>e prêmio aos 
~Jlluwcs recruta·l<ll'es. 

O Sn. rnmsJDBNTE no coNsEr.uo:- Nem todos os ro
erntadures >ilo olllciae;. 

O Su. \'tSCoNnE llE JEQUI'riNIIO:I'U.I: -Bom, m:1s os 
recruta.-rtor(IS po«\!r\:lo ~er pH"t'U·'S t:llpazes, P'1SSU;\S di~ 
gnas, uma Vt't. tjtW ú ordt!IHt 110 uào fvssu rxtrMu.urwnw 
1H'qunuu; mas t ntto p~u· rt~el'uti\S, Sr. pre~i~cnto, O. irn
mornl, cu nii•J ncho tH>nvcni~nte\ 

Q Su, VISCONDE !>E h:QIUTINIIONIIA :- lJa lambem 
jostic~; V.Ex. não arba? .... Kse ea lhenponlar uns 
poucos de artigos de regola111eotos ? .... A unica reparti• 
tição onde isto se dá iDenM, "onrle é mais desculpavel 
esse procedimento, é a adminimaçào da fr~zenda; ahi h a 
razão para se ser um pouco mais acoutelaci•J; porém nas 
outras reparucões, eu entendo que é realroeote obrar con· 
rra os interesses do proprio governo, sem utilidade :•1· 
goma naciunal, 

Sr. tlresidante, a Mm do que eu dis•e rel:,tiv.mcnte 
ao recrutamento, desejar:• uham.u a ntt~nçào'do nü.Um 
ministro para outro ponto qu" tem r.onnexão intima 
r.om este obJ•cto, o vem a s.r a mort11lidad~ do ex~raito. 
Quando se traton da lri de fixação de forcas de mar, fiz 
varias observações a e~te reapeito, o no correr do dtscorso 
•lisse quo lambem havia abu•os on faltas na reparticii~ 
da guerra, En nào me estenderei muho ãcr.rca disto, 
porque jâ dis•e tudo quanto póde ~or appli~avel 11 
ropmicão da ~uerra quando f,drei na da marinha; 
bast.1 sómonto lembr:tr a S. Rx. que os mappas da 
mortalíd,~e estão mniw mal feitoR, Jl~o·d;To conheci
me mo exacto do ~ua estatistica r.omo se rem dir•it~ de 
exigir. Pouco alli se an~m11ra áeorea das causas que , 
111tluirão sobre ossa mortalidade, tudo isto é indíspen
savol que ~e fdca, o partamnnto dove ser muito be.u 
instrnido o iufunnado a O.•;t" rospeito. 

O nohN mini>tro conhece mothor rio que ningoem quo 
da .nort~liJa•1•' do exerllito so púllo deduzir n su,, moril· 
lirliiUH, O tambum a RUil o1isciphua; COIII(o !lt11T!'n!•S6 

estas dedu<1~éeô se nos rrwppus rrão se solmuniotr~rem os 
dndos necessarios para chq~armus a o..-::a' cunhooiuwntti? 
E' o qno acuntcr.o nos ma1opas d" nwnuli lu•>u do ex"l'• 
t:itt), t.allt•.l ptJIII flUA rcsrtt!Ít-'. r. o,.;- huS~Jlr.M~S Cl•OlO pelu qlltl 
rospoita. ew geral 1is Mlf.Hmidu•ir•s qur.t gr,'ti'Silf,jo ou r•·i
uár:ro. A mnrla.li 1 1:~rit~ d.o ~x~<.rdtu ;\in;~n. (\ hl':ltldt1 no 
nos~o pniz altónLas :i.; circum!'-tani~ias um quu rws ncha .. 
III OS; llliO "O uig• Q UO CODI par .. u,t a po l'o:lllll • getn d11 11101'· 

tuli~allu uo exercito do lktsil com. a qu~ ucvun·u clll 
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outros puízes vó·SO que ó monor, isto niío basta P'ra 
noH satisf~.~~er, só JJa~tariil su purventura o nobrd minis 
Iro nu "'u nlnturio expuzcsso toL.!as as causJs quo in· 
lhtrlio ue;s• m11rtalí Jade. 

Eu, Sr. pNsioiente, desejo chamar a attençiio dt 
goVMuo pam um ~l•j~cto quo tem connPxão com esto: 
porque rnoiÍVr> não JJ:io (lo npp·•recor juntol aos relato 
rill~ ~s r"'•!·' rins •spocines do carta u rua d;•s r• partições 
fUbalterna>9 N'io tenha susto o nobre ministro que se 
~volllrnO muito o r.·lntorio. não tenha susto o n~lm• 
mini>tro que to•los nós niíol !amos esta reluorio ... 

0 Sn. PO~SJOENTE DO CONSELHO:- Da despaza ~ que 
tenho medo. 

O Sn. vrsr.oNnll nE 1EQUJT!NIION!I.I: - Não tenha 
RUSIO o nobre ministro da d•sp,za quo isto or.rasione, 
porquo r.sr,, dcspeza ~ prJ luctiva. E' 6Ú por esta forma, 
Sr. presidente, f!'IG a rospon•nb•lidade se ba de tornar 
ver.larlnir•mnnt• eiTectíva: o ch•f" de uma rep.rtit!áo 
sub .I terna rio mini;terío ba d' tor interasse cm livrar fie 
dolla expornl" a vor•lat.lo 1111 qual, o ~ó o póle consPgaír 
sendo minudoso; c o parlamHnto, instruido assi111 mi· 
nllr.ínsameute nas o~curro roi•s da reportlcão, podtrrá 
t •mar as me• lidas indispens tvois para promover o ser
viço pa blico. 

Alérn dís~o lembro se lambem o nobre ministro que 
JIDl' i<so mesmo ó que nós nilo somos esprciaos para 
t•JIIos os .,J•j•:tus, s~o indispena .• vnis e;tas inforc~~ncúo• 
Jl • r11 nos tor'nitrrnos instruidos das div•rs•s especi•hda
de.< <los mini.'t•·riiiS. que r.ompoem ou conslilutm o p•>der 
e1o~utiVt>. Isto que ar.aho de diz,.r 6 o que se pratica 
ern •luas nações rrae gozão tlu systerna representarivo no 
mais ai!.IJ ~ro11, qlld é a ln~laterra e os E<tados·Unidos. 
11' p ··uuo, Sr pre•tlente. uu renebi am caixfio do livros, 
entr., os tru~•s vierão e•s"S rel•tMios, ta.!os tlles espe· 
,•.bc;, qur.si que os ministros pouco trabdhão, não (a. 
r.om s n;io o •XIr.teto duo rclotvrios parclaes: deites de· 
du~ o p<>rlt<truH,to tu·Jo f!Uanto ó indispcn~av•l para sua 
i nfor!lla\'>ÍO. 

O Sn. v.scoNcELLos: -Aqui gnRta·RA de uma disser· 
ta~iiu a cadJ artigo e nada do trrfml'Jaclies. 

O Sn. Souu FRANCO: -E' do n1'1eJ. .. 
O Sn. vtsr.ONflB nr. JEQVITINHONUA:- F.' d,1 altora(ãn 

desta pratica que eu 1110 quei1o. 
o SP. v~sco~CELLOS: -Apoiado. 
0 Sn. VISCONDE DE ]P.QU!TINONIIA:- Tr.1t~·Pr, pnr 

exnmp'o, do almirantado: vem o rdatorio dos lur~s du 
almirantado e nhi ltl se todo quanto 6 indi.•pensaVIll, 
inmae-se o parlamento d.s minucius!tladcs, uas pmi· 
Clllaridadcs daqueJia rrpartiwão .... 

o Sn. v~sCONCELLOS: -.AjlOLdo, 

O Sn. VJStONDl!l DE 1EQUITINIIO•<IIA: - •• ontr,ton\P, 
qao os no.1sos r•latoríos são rolatorios escriptos om 
Cócml do dlssertncão. 

O Sn. VAscONCEL!,(S:-.Apuiado. 
O Sn. vrscol'l'oE IIE 1EQU!TJNIIONJI.I:- Os miniRtros 

occopiio-se m~is dnqualles ~bjectos com que ~ympalhi&ão 
e d~ixão de tratar dd outros cuj11 repartícão ni!u esta em 
termos rnoito favornvels, ou nio a~o •ympalhicol, o o 
parlamento pódo·sO dizer que n3o sahl com verdadeiro 
conllccimenlo de causa. Como eu disse, não proce to 
nem a ra~ão do se avolumar muito o rela1orlo, nem a 
ra~ll'o do auRmonto de despeza, nem a razão do trabalho, 
porque os chefds das rcparliçilos desde o começo d<J 
tXdrclcio da um anno vão tomando os soas aponl>mon
tos, redigom e ahi está o relnloJio o m~is mínucío.~u 
que é possível, e por consequcncia o mais util. 

Oca, Sr. presidente, como ,,ao seria impomnte n~ 
quadra actual que nós livessemos um rol~>torio do Sr. 
director das rendas do thesouro 't Como niio seria isso 
importante par.\ nós, entretanto o nulJt•e minhtro ú.> 
f•ueuda não quiz qu~ víssemos o objecto senão pelus seu~ 
olhos. AcJSo não pudor~ dle • rr;~r? Não poderá aconte· 
cer·fhe BtJilillo que aconteceu ao celebre mathcm•tico ew 
Purtugal, Mni3, que, occupado e til resolver um proLiem~ 
mnl•iplicava~ vezes~:::: 17, cltegava no Jlm, achav• er
ra;!o o calculo, voltava ao principio; mas multiplicava 
sempre 4 vezes 4::::17, atrl qao o cri•do, vin.Jo á port11 
para noticiar-lhe que alguem ll1e querh fall~r, e ouvindo 
o amo repetir 4 vtzes 4 = J 1 gritou do Cónlj vezes 4 silo 
16, senhor? (Ris~das.) ,FQi sómente ent~o que o celebru 
ma<.bematico cahin o n si. O Stt, vtscoNo& DE: JEQUtTINRONUA: - Tom razl!o o 

nobre sona·1or P'h província d~ .1\linas Geraes, anxilioa
me cowplctamento o S6U aparto. 

O Sn. VA~CONC~Lr.os: -Foi muito censurado o meu 
rdatorio por isso, entManto o o systoma quo eu adopto. 

O Sn. VJSCONoll DE JcQUITI:i'II,Nll.l : - Instrucção 
publi~a p•Jr exemplo, ó um volumB, mas escripl'• pelo 
mi<•Í>Iro ou em se a nom• ?. Ntio, senhores, sã•r os com· 
missa rio~ enoarr-gados dot}nollo obje,,to que cxpoe111 mi· 
nuciosamonto ;.o parlamento o estadn da instruoc!o pu· 
blica oa Iuglatocra, na lilanda e na Escossia. 

Oro~., podia acontecrr que o Sr. director das rendRs 
udvertis:o 10 nobre mínimo da (<zen•Ja quo 4 vezes 4 
não erão 17, mas 16, como distrahidp. pelos sellS muitoll' 
afazeres. multiplicava? Sa viesse, 'por exemplo,. Ulll 

relatorio especial do Sr. director d1 contabilidaJA, não 
seria elle objecto do grando importani\ia para nós? J>or 
ello sab•riamos a hHoria dos exercícios lindos, qu11 
muitos chamito exerdcios i11~·ndo&, o assim por dianltl? 
O arsenal de guerra, como o conhecemos nó•? O nobre 
mini.tro pmuade·so quo poJo rolatorio a os mappas quo 
a esta ajuntou pó le o cor~o Jegishtivo conhecer d11 

O Sn. IIISISTRO 0.1 ~GRICÍILTUOA:- Nós temos rela- estado verdadeiro daquella rPpartição? Não conhece 
todos e9peciaes. nada. Em algans dos mappas que rece!Ji, Sr. presidente, 

vtlm ató os dias o as horas que houvo do trabalho I 
O Sn. vrsc,Nos Dll 1EQUITJNUOII'IIA:- Vicrlo an· Entretanto aqui, quando se trata do ar~anal de guerm, 

noxos? nom sabemos v JlTOprio resultado do trab1lho; como sa-
beremos os dras e as hvrns I Vem tudo cm globo I Ora, 
acontoarria isto se o r eh lo rio fosse ospecialmento f<•ito 
pelo director daquella r•• partição? .Não n"onter.ia, so
nhoros. Se so junt•iso 110 n•l~torio do r.o]Ho minütro 
da guerra n oxpo;içno do o;tndo sanit~rro do Oll•rcito, 
iguor•riamos 11ÓS quaes as enforwid•dos que reintlrão, 

O Sn. JIINtsrno nA ~unrcu~TUnA:- Era costume. 
O Sn. vrscoNt•ll nP. Jr.oUITtNIIONHA : -Disso é que 

mo estou qaoixando, rncu digno colle~a. sanador pela 
província do fiio de Jonolro, nant.tro dl a~riculturo, 
comuterdo e artes ... 

O Sn. Alll\'!STRO DA Ar.RtCUL1'Un.l:- Ar:cs n~o. quacs es causas dossasenfermidad~s, qua cta,sea, iJad••s, 
O Sn. vrsr.0No1·: nr. JJ:aurrt;;uo~n.\: - ... o obras nnturrditlado~ r~rào mnis sujeitas? Certamente não; 

pnlrlicas. · ponrae o iligno cllefo <ks.:n I'•'P1fliL'ão ó no sontim.rntu 
fJ ... 

"' 
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mioucioso e muito instraclivo ik 5ni repartição ; e estou ] proporção guaidada enfe o numero dos oflleiaes fillm» 
de todos inteiramente habilitado para fazer um roktorio j das escolas mi it-.rcs c os ofTi iaes tirados das fileiras do 
persuadido quo capricharia em faze-lo bem feito, com as i exercito, proporção que varia segundo as armas, de um 
jnformaçOos as miis minuciosas; mas que interesse te u | terço, a resp>iiude umas, de dous terços e da totali tada 
elle, que gtoiia dabi lhe resalti ? Nenhuma. Demais, a respeito de outras. Ni Prússia o íystema dilTete. Mas 
não lh'0 exigem ; e ello não pdie exigir dos seus subi!- : como pod-ti» o pirlamanto inglez melliurar o rxrriiio 
tornos. Vem um paragrapho simples no relatório do se não conhecesse os seus defeitos? E' o que ohti»erão, 
nobre ministro da guerra; e creio qua nem nata disso 
na relatório nem nos msppas c o que ahi se diz é per- 
fanetí-no. 

Sr. presi lente a respeito djs inspacções do exercito, 
ha nada mais impoitante para o pulamento do que saber 
o resultado minucioso dessas inspecções? Como sahe-las 
o conhece Ias sem unir ao relatcrio cs relatórios dos 
inspeclores encarregados da inspecção do exercito? 

O Sn. presidente do conseluo: — São actos reser- 
vados. 

O Sr. vísconde de jEQcmxHONux: — Peço perdão a 
V. Ex. ; o paiz, isto é, o parkmento riere couhecer o 
resultado das inspecçôes do exercito tio bem como u 
estado de nossas finanças. Então timbem seria de grave 
perigo e risco o saber o tslado de nossas finanças, o i 

publicadi s esta e outios reUtòiiis. 
Senhores, o primeiro pa>so a dar é esithelecer a pu- 

.blictlale paa se puderem canigir os abusos e melho- 
rar se a organisação do exercito. Os nossos inimigos, 
St presideme, terão o cai lado de deprimir o caracter 
das nossas forças e até de espalharem que cm vez de 
dez, lemos apenas dous uu nad. ; mas, se porventura 
apparecerem esses relatórios, esses quadros, a verdade 
apparecerá, eaverlade nunca é fatal a ninguém. De- 
mais, estas iaspeopões feitas com aquclla diserição, de- 
coro e dignidade precisas não podem offender ao pun* 
donor do ex-rc;to: cada um que seja bom cavalheiro, 
cada um que se comporte hsru, :e se comportar mal verá 
o seu comportamento denunciado o d.vassado pctsnte o 
parlamento. Senhotes, para que o nierecimento vadíi 
alguma cousa no paiz é ne. essano que se conheça, c nã" 

saoer, por exemp o, que temos um encargo de •23;00i),5 | ser conhecido senão pela publicação de que acabo 
som receita, expu-to esta encargo ainda a st r maior, se | (je {a|[ar E fique certo o nobre mini-tro quepóiestf 

, il udido completamente por e<sas inspe ções se não fo acaso lhe addiccijnarmos outras qumiías de dividas 
nuo cxigtvcis, encargo que pôle ser ainis angatentado, , rem publicadas. A verdadi não terá meios de app-.recer 
sa as circumstanci.is do nosso commercto e de nossa iu- 
dnstria não prtsperarem, o se derem outras condições. 

E, Sr. presib-nte, permiiu-me o nobre ministro que 
eu accrescente que o que acab i de dizer pratica-se em 
outras n çõ-is. Eu não sei se S. Ex. já lea o relatório j 
de uma coianas-ão nom-ada pelo governo inglez para ; 
estudar o que se pratica nas outras nações civilisad .s a 

A responsabilidade não recahira sobre squelle que men- 
tir a S. Ex., no eiilaiilo que nenhum inspector so arris- 
cará a dizer aquillo ijuh não fôr verdade desde que tiver 
certeza de que seu lelati-iio lia da ser publicado «. 

O Sr. Souza Franco: —Apoiado. 
0 Sa. V1SCONUE DE ÍEQO«TINH"NIIA í —.... e. OS HlCItl" 

resp ito das armas scienlificas do exercito; 0 modo oomo bros do piilainento não serão forçados a receber sugges- 
procedam os djíTerentes governos, seus regnlamenlos, a | lões de parlicularrs, os quaes podem não ser amigos d.» 
diderança que ha dosystema, porexemplo, entrea França I admiiiistraiãn. Com esses ndatorios nús sabe.remos 1 

e a Prússia, a Áustria e outras nações. Senhores, por iverizdo, e »ó a v rdale iefloirá sobre as nossas devi' 
quo foi essa comitissão nomoada? ]tõ;S, no entanto que se não houver pubdeidade dei- - K 

Em const quencia do que occorren durante a guerra da i xar nos-',e'"üs l'l'vei arra-tar pi r aquillo que nao 
Crtiiiía, esses abusos e miséria» forio expostos no p.rh- ! senão falsidade. Quem, p rtanto, Sr. presidente, searrts- 
iiicnto, c confessados per aquelle governo. Entre nói ! carà a seS"'r per uma devrzi lão espinhosa, abandunandti 
nem são puldicidos cs reUtorios feitos pelas pessoas ! a «''fada tcal? A pnbli idado é a estrala real: é sempr11 

encarregadas pelo governo de examinar este ou aquelle 
ramo de serviço publico ! Senhoies, eu Unho esse rela- 
inrio dos commissarios inglezes.emdous volumes ín Lbo: 
por ello se conhece não sõ o syslema inglez, como o das 
outras nações. Na comparação feita pelos commissarios 
inglezes avalião-se os detoitis e o estadoatuda atrasado, 
em que osláaquella opulenta nação a tal respeito. Suas 

mn bem, Sr. presidente; e o systema representativo ^ " 
syslema do merecimento e da publicidade. Para que 0 

merecimento appareça ó preciso a publicid.de. 
A' sombra delia S Ex. conhecerá o m ivimento on''6 

estiver, os dtf-itos e os vicios onde existirem. E' Pof 

isso, Sr presidente, que cm todas as épocas teem aPP'1' 
recido no parlarnenio homens que sedeclatão contr»05 

 j... _ . v-tií' escolas paraasarmas scientificasdo exercito, por exemplo, espiões de policia; porque? Poiqne elles não teem ff3" 
ostío muito áquem das da Prússia, Austiiae sobrem Iodas ponsabilidade ; não queira o nobre ministro reduzir0' 
da França, cujo systema é inteiramenie outro, prin-i- seus inspeclores a espiões de policia ; publiquem-"0' 
pUndo por se ter inteiramenie abandonado, depois de pois, seus relatórios. 
1814, o principio de educação militarjuvenil, o que fõra 
jirevi-to, e começado pelo gênio pratico de Fourcrry e 
Earnot na fundação da escola polytechnica em 1793, 
estabelecendo a idade de 18 annos para a admissão nesxa 
celebre o;cula. 

ü jorcn entra para a escola com todo o desenvolvi- 
mento intelleclual necessário para apoderar-se das maté- 
rias alli estudadas. Tem a soa eduesção feita e sua razão 
desenvolvida; está, portanto, nnis capaz de entender, 
perceber c fazer progressos nos estudos nmheomicos mi- 
tiUres do que o javen que entrasse na idade de 13 para 
14 annos. Ontro facto, senhores, e de alcance, e que tem 
Te.l: ção comoos-o e com o objecto que se discute. Na Fran- 
V», um doa pontos caraoteri-licos Jo seu fyslcma é a 

E demais, o nobre ministro não dará ínstracCü-_ 
para essas inspecções ? Decididamente as dá. Como P0 

demes nós avaliar o bom serviço feito pelo nobre f 
nislro quando manda fazer essas inspecções sem ,er®. 
essas inslrucções ? Poderemos nós saber se o nobie i" 
nistro nessas itslrucções fez Iodos os quesitos, enir^ 
na matéria, tanto quanto devéra entrar para conh®0 

mento sen e do exercito. 
O Sr. uisistroda agricultura; — São instrm.çóe 

geraes que estão impressas. 
0 Sr visconde de Jequitiniionha : —O nobre 

nistro da agricultura e commorcio acaba de dizer 'I , 
essss iustrncçCe» estão impressas ; mas, S. Ex. fi" 
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Ei ininislro iia ga"rra. lia da conconLr comigo om qne 
muiias thzos, alóm das i istrnrcues impressas, vão in- 
sirucçõos escripias, parlicul ires, especites para laus c 
taes armas, para laes p, laes corpos. 

O Sr. ministro da agricoltdra:—Decerto. 
O Sr. visconde de Jeoeitinh inha : — Em uma pa- 

lavra, Sr. preM')ont->, eu uão posso conceber raíão al- 
guma que ohsl i a publicação de taes relatórios, « peço a 
S. Ex. qnc marque, uma época gluiiosa no feu miuislc- 
rio fazeu lo publica-los, istu é-, unindo ao seu relatório, 
no anno que vera, os que lhe são apresentados pelos ofli- 
ciaes eu-arregados da inspecção aos corpos do exercito. 

Ort, V. Ex. não viu censurar sc umademissão ou nuas* 
TJe livrrfio logar na r partição da marinha do emprega- 
dos do arsenal da Dahia? Certamente. 

As folhas publicárão qno essas demissões tlnhão sido 
filhas do relatono feito pelo nobre senador por minha 
província, membro do conselho naval, qiianin fui cncar- 
regado de fazer a inspecção d qnolle arsenal, na forma da 
lei que creou esse conselho ; outros, porém, disserão, e 
emgian le numero, que as demissões Unhão sido dadas 
por outras causas, que se tinha qocii Io ahrir espaço para 
introduzir nulle afilhados d j Sr. ministro da marinha. 
Se apparecesse o relatório do nub e senador pela provin- 
cia da Bahia, membro do conselho naval, se viesse o 
õarlimenlo ao conhecimento da vei ladeira causa que 
tinha ocoasionado e>sis demissões, apparecerião essas 
'lueixas e essas ceusuras?Não,porque seconheceri i a ver- 
dain; entretanto, o nobre senador foi censurado e o no- 
fim ministro o foi igualmente ; nem n nobre senador pé le 
ofender se. porque não póte pnbli ar o relatório que 
pertence á repartição a que dirigiu, nem o nobie 
uunistro pôde defendor-se, porque também o nobre mi- 
"istro não manda pulpicar o mlaloria do insp.cior. 

Não é isto um mal? Pela rapai lição do império, Sr. 
Presidente, não tem acontecido a mesma cousa? V. Ex. 
"ao ouve todos os snnos clamores contra a instriução 
íiub'.ica do império? Sem duvi Ia alguma. Nas províncias 
^ 'nsirncção primaria e secundar a pertence ás assem • 
b'éas provinciaes, inai não é o governo geral o Inspe-tor | 
^ral, por assim dizer, da instrucção publica dacôrle? 
forque nã0 vem appenso ao relatório do império o qne 
u fclatativo a este objeeto? 

Que gloria resulta do prestar relevantes serviços, se 
CSSjs serviç is não são conhecidos, principalmenle paio 
Pulamanto ? Se o paiz não os conhece, e por conse- 
Suencia não os pó le avaliar nem premiar? Guardar 
,ses reUiorios no segredo dos gabinetes, é um mono- 

exoressamente prejudicial ao paiz, e que só póle 
':r Pioveiloso á desidia e relaxação. E' demais iiqusto. 

Porquanto nivela cllc todos os empregados, chefes de 
'"Pmições. 

''r- presidente, vou aventar uma proposição perante 0 "obre ministro da guerra, para o qu < lhe peço licença, 
n vem a ser;comparar o numero dos olliciaes du exercito 
coia o numero das praças de pret que, segundo pede o 
"obro ministro na sua pfoposta, deve ser da 14,000; a 
Proporção entra umolü úal a aspraçis da pret uáoexcedo 
ae 7 78/100. 

O Sk. presidente do conselho Nós temos mi 
6 Isníos oíliciaas. 

O Sr, viscONoE de Jeq"itiniioniia : — Veja V. Ex. 
" S0o relatório, (do .Sr. presidente) Y. Ex. pôde inan- ,Nmo o orçamento? 

^ Sn. pre TuENTK no CONSELHO— Devem ser 1072, 

existem apenas 1772, faltão 200; isto é pelo almanak. 
V. Ex. enà enganado. 

O Sr. Souza Franco : —Os ofiicisos estão marcad.s 
pira 25,000 praças. 

O Sn. visconde de Iequiiinhonha ; — Mas eu cal- 
cula em relaçãoa 14,100. A follus 14 do orçamento.... 

O Sr. presidente do conselho: — Abi 
O Sn. visconde de Jeqcitinuonha ; — Não é docu- 

mento cffiçial? 
O Sn. presidente no conselho: — Eu vou pelo al- 

manak. 
O Sn. visconde de Jequitinhoniu : — E pu vou per 

aqai donde ha de sahir o dinheiro; e lonho da sommar, 
porque nem ao menos sommárão. [Depois di; nlguma 
pausa ) Aqui tem V. Ex. mappa 14 do oiçamonto 
deste anno que dá o numero de 1,708 olliciaes. 

O Sn. presidente dd conselho: — E' engano meu 
ou do V. Ex. ? 

O Sr. visconde de Jequitinimniia : — Ora. a miiiba 
argumenlação é a seguiuie: (uraaoa a proporção ei tro 
esse numero de officiaes  

O Sa. presidente do conselho: — E' que V. Ex. in- 
cluo os cirurgiões e os padres; isto sim. 

O Sr. visconde de Jequitinimniia ; — Ainda bem. K 
não são elles olli iae»? Tomada a proporção entra essa 
numero de ofliciiei e as 14 000 praças de pret, dá 7 sol- 
dados e 73 11-0 da soldado pi r cadi ol&ciaí. Estou enga- 
nado ainda? Como euou filiando de memória, ptrquo 
deixai em essa os meus apoiilameirlos, pôde ser qne te- 
nha erra io... então é exaclol Ai.ida tenho memória 
apezar do velho 1 Temos, pois, qoo a proporção entra 
um oflicial e as praças da pret ó 7 78/100. 

Dizia eo, Sr. pre-idente, qne este numero de praças de 
pret pan um oflicial é fxiremamenie pouco, ha um vicio 
na nossa orgaoisação militar, que f.z crer que nosso 
exercito é mais de oíTiciaes do que de praças de pret, o 
que occasiona icm duvi la algum grande dispendio para 
o thesouro publico, ou eausas exuaordinarias influem 
actualmentc sob'e a porcentagem a qne me refiro. Dese- 
java, pois, qua se é pos ivel ser ixplioado o faclo, quo 
se nos disseise se ainda nlo se examinou o fado, o que 
Lão censuro, porque, como V. Ex. sabe, estis e outras 
consas não podem ser iin tedialamente tomadas tm con- 
sideração por um rainisWio que acaba de subir ao po- 
d.r, nigo eu que preciso qne se examine as causas disto, 
qua é preciso q e ic estibelcça uma nova proporção, 
porqui é extre.name.ile pequena a proporção quo ha 
outro as pr.ças da pret e o numero de olliciaos, propor- 
ção, Sr. presiderit-, que ainda é peior, é mais escanda- 
losa pelo que diz respeno á armada, onde nem se da um 
[ura ires, é ap-nas uma porcenlsgora de dous e uma liac- 
çio para rada um oflicial. 

Ora, senhores, é possível que um o71 dai só tenln de 
comraandar dons homens e uma fr. cção? Esta porven- 
tura bem organisada a nossa armada? Está bemorgani- 
sado u nuiso exercito, porventura, quando esta p-oju tção 
tã» pequena se dá? Não é isto digno da consideração do 
poder executivo ? As despezas não são muito maiores do 
que deverão ser em conseqüência disto? 

Eu peço perdão ao nebre ministro por me ler ocupado 
defle objeeto, descaso me o nobro ministro, é amizade 
qua eu lenho a S. Ex O omu desejo, senhores, não é, 
nem póle ser oulro senão cumprir o meu dever como 
representante da iizçao, dar cuuiai dc mim, como já 
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1iisso rm outm sessiio, ~0.1 meus con.<tituintcs c ~g-radar 
:w noluo rniui>tro caos .1eos di~ll11S rollrg:os, 

Sol )Jois, Sr. prowleflto, niio se pó'c organis>r o ~xrr· 
dto dll outra fúrma, se, sondo possível f,zo lo, não se 
J•úlo fazer já, ~e ns nossos finanças, cowo cu n•Jabci de 
<ius·:TdVo·la< •. estão no mais critico estado que é possível 
o tal que cra10, senhora.!, que ni!o errarei dizendo que 
:dnda não houve época alguma do nosso paiz cm que os 
no~sas finanças estivessen.1 no Oõtado prccario em quo se 
achiio uctu•lmente ... 

O Sn. SouzA FnAi\"CO: - Apoiado, 
O Sn. VISCONDE DE 1EOUITINIIONIIA:- •.. Se Judo isto 

6 exacto, por qoo motivo não fuomos nó r no !Jrnsil 
ngou nqulllo que 6e costnmn f•zer muit.• trivialmente na 
Europa, quo é Jícenriar os t.ffi :ines que quizerem licença? 
Q~e inconvcnidnte ha1•erá nisiQ para o servi>o publico? 
Nenhum. 

A. praca d~ pret, Sr. prcsídent~, neeessita s~r dis~ipli
nada, necessita ser instruid~ na arma a que pertence; n 
J•raça de prct por conseguinte nor.essita quo duran t·J um 
o:crto prazo de annos estej• sempre hga·ia a •cu corpo p1ra 
t.ornar-se um ~om soJ,Jado; porém o offi.ial não está 
nc•te c,.o, o ~fficialtem já feito a sog carrdr•, tem uma 
P'·lição fixa o permnnente no p•;z, geralmonto f,Jlando 
f.1z timbre da b 1n·l~ '!UO traz, tem um nome, em uml 
palavra, occupa no paiz uma elevada vosicão: qucrorá 
JlOrVelltUra 11erdcr lUdO isto dPgradando O seu COWpOrtn
lJientO no cnso de uma !ícrn~a? N~o. E demais, ao governo 
pErtence o licenci•r áqucl/es quo o merecerem. Assim 
11óo acho r,lziro algnma para que não se admítta esse 
licenciamento dos offi :iv11S, 11mn vez que n proporção 
entre n praça de preto o official de patente ó tão p tquena 
c1ue denuncia uma pessima organissçiio do nosso exJtcito. 

O li•:encinment·l, Sr. pro~idePia, dos offilliaes não tem 
n~da de cxtr•ordinario, nada do perigoso; este licencia· 
monto é todo c !lo feiro com conhecimento do nobre mi· 
11istro da guerra. S. Ex. pódc faze-lo segundo entender, 
com tanto que o th•souro lucrl e nii.o haja parcialidnd-, 
es\llS são as rondi~ões que ilcscjarci Além di>Lo o nohre 
mini~tro póie lambem r•ôr D() licenciamento aqaellas 
condiçilcs que elle julgar indisp~nsaveis ao serviço pob'ico 
como a de JIOU~o tempo para ll1ver rútaçilu. jqto ~. C'Jber 
~ todas : porém obslar o licenciamento não aeho ra2 ão 
na quadra em que nos achamos Accresce, Sr. presidente 
11uo a Litunção do nosso paiz ó inteira e ubsolutament~ 
l'ar.iOca, n~o hn receio de alteraç~o desta situacã•l nem 
velo qnc diz re·p•ilo ao exterior, na:n pelo quo di~ ros· 
1•:ito ao interior. Logo: ~o~·~tao motivo, porgunto ainda, 
r•ao adopt":i o nobre miDI>tro fSia medida intdramenta 
Jinanc~ira? 

Sr. pr.esiuentP, ist·J foi apenas uma observac•io qoo 
nveuture1 e quo submeti~ no criterio tio noJ.ro mini~tro 
•la ~uorra. Não mo occuparei mais desta r•'particiio · ter· 
11!i na rei a }tli o meu dlsc~rw, e algumas observaclic~ qno 
amda tooho a f,zer, rdaUVIIIBonto á economia que devo 
presi~ir aos act?s do nobre ministro, r,uardo para quando 
so tratar da le1 do orçamento; a IIi poderei, creio eu 
momar ao nobre mioistTJ quo na sua roparticão s~ 
podam fazer ec.onomias m•Jito valiosas, o, Sr. prosidonto, 
o;too convenr.1io dA quo om t'Jtlos cs mioistcrios para 
cima do 7,000:0008 podem sor oconomisados oslo anno 
uo orç~monto. Eu creio, senhores, quo o ministerio 
nr.o IJilOr lei Jo orçamento este anno .... 

O Sn. D. ~!Axof;L: -Apoiado. 

O Sn. I'IW!IUENl'li vo t:o~SBLJJU: -- So f•lr JIQSdrol, 
~til' r o 

... 

O Sn, D. ~LINOEL:- E' pos.;ivol, f/lleltâ•• os "enlwrcs. 
O Sn. VISCONDE JJE JEQUITIII"JJOJI"IIA : .•.• o nlio qncr, 

Sr: presidente, [IOr um motivo muito justificado. Ora, 
YPJào os sonburc< como no sou rninistcd:ol · o• r:(lhros 
mini•tros ~stão co~vcncid.Js da llAr.<·ssidad~ ~r~nnti~>im• 
de grnnaes economras. So so dbcutira loi •'o orcamonLo, 
essas ccnnomind soráo feitas polo )lar!aruen to. e m•nh uml 
gloria d11i/ns resnlhrá ao mirJistorio actu:ll; o roioht•rin, 
porém, quer ter t·•~n OJSa gloria, quer 1or elle quem 
economiso espOlllaneamer.te os dinheiro< puhlicos. quem 
acabe com todos cosos e .. b wj>mont.•s.cllo quo tom sondado 
o go!fão dos abu.<os. e por isso, não so votando n lei ,j() 
orçamento, adophndo·se um> resolução quo nutorise a 
oxecuçilo da lei do orçnmento p'ssado, o winht11rio ar.· 
tua! vai com mã•J pegara c forte acabar com todos os 
a!Jusos, fazer I•Jdas as eo:onomias, o nós t.eremus paTM 
cima d"7:0008 do menos de deFpo,a .... Qnnn1o se tratar 
da disoos;ão da resolução, eu terei a houra do fazer 
algumas obscrvaçües ti este respeito, 

Tenho assim, poi~. Sr. presidente, provado nqniiiD 
que ou disso no principio do meu dhcurso, qM dJO~"D 
tambem a minha occasião do fazer elogios ao n.inisterio 
actual. 

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS (pmidentcdo cÓn· 
aellw): -Sr. prosillent•, hmitar·!Do·hei a dJt >irnplas· 
monto minha opin1io á respeito dd algum's J•roposi~uJJS 
proferidas pelo r10bre snnador p•l• ll•hiu porque 
Je:onhoço que é mu1 difficil responda a S. Ex: 

O Sn, VJSCONO~ IJE 1EOU1Til':IIONII.\:- BetjQ as mãos 
á V. Ex. 

O Sn. PJ\E.•JOENTE oo co~sr.wo; -Em ptim•iro 
Jogar sgradeço ao nobr" sen•ilor a waw:iu J.tenevola 
porq11e so aignou do tratar· me. 

O Sn. 1 tscoNnE ns JmouJTINJJONIIA: - Er• o mou 
dever. 

O Sn. ~~t:Stt>ENTE no coNSELJIO:- S Ex. prind
pioa o seu di•curso diz11ndo que tlll>~,java saber qual é a 
mortalidade do exercito e notamJo qu'' r•üo vie>'em no 
meu re),lrorio os m"ppas explicativos dessa morlalidade. 
Sr. prosidaJJte. V. Ex. sabe que o nosso exercitQ oc1:Dpl 
uma lmmensa extons~o de lerritorio dosde o Alto Ama· 
zonas ató o ]aguarão, o acha-se disseminado por dill'eren • 
tes Jogares, uns insalubres, outros pessimos, etc., etc.; 
ni.stas circumstancias, puís, como ó possivel organizar 
uma estatística ex neta? Não se pode. Em gAr•l, os nossos 
soldados n[o estão :Lem agasalhados; no Uio·Grande rio 
Sul, por oxcmplo, onde o eh ma ó mo!hor, o sul dado 
dormo ás vezes :i margem do um nrroio, cm' uma casa do 
p>lha, e, so não dorme no campo no rflento, é porquo 
lhn ó fJcil o!Jtor alguns pequenos páos p~ra fazer um 
abri~o. N:io se pod011do, pollunto, form1r um juizo 
exacto :i cerca da mortalidade do nosso oxorcito, me pa
rt•Cctl que de pouco serv11ião as cxplicaccres que o cirur· 
~ião-mór aqui na ctlt to pudesse dor a esse respeito ; mas 
cmflm, é natural que so possa satisFaZI!T, mais ou menos, 
o que o nobre senadordejcja, publicando-se os uwpvas. 

l'ratonde t:•mbem o nobro sena~or que se puhli•tnom 
as inspocçacs dos corpos: sinto ni!o poder concord•r in· 
teirlmonto com S. l!:J>:. As inspecções, no que ó relativo 
ao ostJdo do armamento o da disciplina dos corpos, niio 
vej~ iuconvcnienlo algum om quo so publiquem, mns 
uellns entra lambem a conducta Jmrticular dos officiaos, 
as cousas mais intimas dos corpos, c essas cousas seri.1, 
.:om eiTeito, muito inconvcnirnt~ quo \'icsscm n sor úis· 
cuti•las no rarl;•mcut '· 
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O Sn visjotiuE de JEüurnxnoNiiA ; —Puis nãüEcjão 
fssa>-. 

O Sn. piiE-iDEXi-K oo conselho : — Quanto ás outras, 
não duvllo lar ai irifi.i ma gô-s e explicacSas quo o nobro 
senaUor quizer. Mb parece quo o ministro da guerra não 
)>óde prescindir dessas informações para fazer um juizo 
acerca do estado do exercito, o expon Io esse juízo no seu 
lelatnríoao corpo legislativo, devia inerecer Ul credito 
que dispensasse a publicação das ínsplcções, 

O Sn. visconde de Jeüuitiniioniia ; — Mas nos oulrcs 
paizes faz-se o contrario. 

O Sn, presidente do conselho:—Mas neto o no-i 
Drn senador que ain ia não eslamos babiliudus para 
imitar neste ponto os outros paiz-s. Lembrc-me que. 
quin lo na revolução do 7 do abiil, se quiz indispor os 
obefes dos corpos com seus subaltrrncs, o primeiro 
passo que se deu foi lirar dns «rchivos as relações de 
conluctae publica-las nos qua t-is: não eslamusr por- 
'"'to um um gráo de civilisação tal, que pirmilta essa 
publicação. 
70 Sn. visconde de Alduüuerque ;—Quem fez isso- 

Dd a assembléa geral? 
0 Sr. presidente do conselho; — Não sei quem 

foi. 
0 Sr. visconde de Albuquerque ; — Foi a peste. 

0 Sr. presidente do conselho:—Nesse tempo V. Es. 
era a posto, porque então estava no ministério. 

O Sn. visconde'oe Albuquerque :—Não fui na maio- 
Hdade? 

0 Sr. presidente do conselho;—Não, senhor; foi 
691 1831, o repetiu-se na maiondade. 

0 Sr. visconde de Albuquerque.-—Repeliu-se, não; 
'uineçou. 

0 Sr. presidente do conselho :—Entre nós, sempre 
Ide se quer indispor os chefes com os seus subordinados, 
cspalDa-se, publica-se o que elles dizem em particular 
sobre a conducta desses subordinados. Portanto, digo, 
luat.to á parte do armamento e disciplina dos corpos, 
11 U'J tenho duvida em quoas inspccções sejão publicadas, 
Inas, quanto á conducia particular dos ollioiaes, isto deve 
continuar á ser reservado. 

Disse mais o nobre senador que não julgava boa a 
0'ganisação do nosso exercito. 

0 Sr. visconde de Jequitinuoniia : — Eu não disse 
isso. 

0 Sr presidente do/Conselho: — Perl6o-me, tirei 
,ssa CoHSequencia ; V. Ex. disse que a crganisação ra 'fl que dava 5,88 de soldado para cada ofliáil. 

0 Sr ministro da agricultura: — Quasi seis. 
0 Sr. presidente do conselho: —Na fixação de 

torças dão-sa doas especies do circnmstancias: as ordi- 
tsrias e as extraordinárias; a organisação do nosso 
eXercito não é srt para os 14,000 homens qne votamos 
para as circumstancias ordinárias, mas também para os 
2õ,000 homens; precisamos ter os quadros organisados 
•fc modo qua o exercito de um dia para outro possa ser 
c'evado a 25,000 praças. 

, Os olficiaes não se formão cm um momento; o licen- 
Clâmonto é uma medida econom . ia, mas não é mnite 
Ccinveniente á disciplina; ainda luc não haja soldados, 
^ offlciaes se instruem por meio tio oadarços que rcpre- 
■•ftiiio a extensão de cada pelotão. 

O Sb. Souza Franco; — Acho qu.; ó prevenção de 
mais. 

O Sp. PREsmSNTS do coiselho;—Tola a prevenção 
é necessária para manter a segurança e a ordem publ ca. 

O Sr Souza Franco: — E'uma paz armada conlinua- 
damenle. 

O Sn visconde de Jeqlttinucnha: — E' verdade. 
O Sr. D. M noel: — Pobre lliesouio 1 
O Sn. presidente do couselho ; Não nego licença 

aos nlbciaeS que a lequ-rem, tenho dado algumas ; é utua 
economia, poupa se ao theaouro a gratili -.ação adoicio- 
nal e outras; mas, repito, o licenciamento não é uma 
mdida conveniente á uisciptina. 

Espero que n? ocoasião de discutir se o orçamento o 
nobre senador aconselhará, como acaba depromftler, 
algumas economias ao governo, e desde ji decUro que 
est iu prompto a aceiti-las, se foiem razoáveis e exe- 
qüíveis, como acredito que hão de ser. 

O Sr, visconde de Jequitinimnha ; Lembiei aqui 
umi ao Sr. ministro di agricubur,.: S. Ex promelteu- 
me faze-la^ e l ã) se realizou isso. 

O Sn. miuistro da agricultura : —Sobre o peisoal 
da illumioaçãe ? 

0 Sr. visconde de Jeqcitinhonha: — Sim, senhor. 
O Sr. ministro da agricultura :—Está acabado já. 
0 Sn visconde de Jkquxtinhonha : — Também 

sabre a illuminação. 
O Sr. u nistro oa agsicültcra : — Isso depende 

de unn lommissão que se nomebu, 
O Sr presidente do conselho .— O nobre senador 

dirá se me esqueci de dar lhe alguua ounu inf iro ação, 
S. Ex. bem sabe que não tenho o habito da tribuna ... 

O Sn. visconde de Jequitinuonha : —Oh se lem! 
0 Su. fuesiderte do couselho : — E co nquanto 

prestasse, como s-mpre costumo, muita suenção ao 
nobre senalor, receio que tenha-me escapado algum 
pante ; mss creio qae os que exigem ro-posta de minha 
parle, são estes; a mortalidade do exercito, as inspec- 
ções e o licenciamento. 

0 Sr. visconde pe Jequetinhonha : — Na morta- 
lidede entra muito a vaccina por causa da divisão 
infinita do pus. 

O Sr. presidente di conselho : — Pôde não ser bom 
o pusvaccinico que se empr-ga no exercito, mas afflrmo 
que nenhum homem assenta praça sem que seja vacci- 
nado, e não é a bexiga que mata mais o nosso exercito. 

Mas, como ia dizendo, não me recordo de nenhuma 
ouira proposição do nobre senador que exija resposta; 
se me esqueceu alguma, peço . S. Ex. que m'a lembro, 
porque não descj > falur á nenhuma das attenções qua 
são devidas ao nobre senador. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: — E' do 
ordinário, no fim das sessões, que as queslões mais im- 
portantes apparecem; não sei s. ha alguma falta de pre- 
vidência, mas o fado é que, não só as quesíões presentes 
convidáo a atlenção dos membros do poder legislativo, 
mas até annuQeião se outras mui graves. 

Devo prevenir e repelir o que tenho dito ácerca do 
meu uso da palavra; eu não revejo, por ora, os meus 
discursos, e presumo que não os devo rever emqnanto 
não se decide uma questão,,.. 

0 Sn. D. Manoel: — A da censura previa.,., 
38 
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O Sn. VJ.ICONJ>E DE Ar.nuouGuuu~: - ... quo o.!lá 
sobrneUidn ao jJ•rlamento. Julgo >JUC essa q·w>táo 6 
importante ... 

ror nrg,mci;t, e o son:11io dauidir;i; ft11·a tl ·.~to cn:1o, en 
h"i ''" •tar a ~r~om !lo ah conformo tnlcnJer rn.1is con· 
V(luicutH. 

O Sn. D. M,\NvEL I - N•turalme.ut~ fir:un p>ra o 
anno ... 

O Sn. D. M.INOEL:- Isto sei t•n. 
o Sn. VldCOoOe DE ALIIUQII~RQU~: - r.ça v. E~. o 

quo eutontlur, mas ó n<!cessano que eu dccloro constan· 
to monto a po>ição cm qua rno acho. 

o s'n. VI.ICONDE DE Ar.Duouenoua: - ... tão impnr· 
tanto que doi h dopon~o O PSO qu~ nôs podontos f•zor 
dos nossos direitos. O Sn. D. MANOEL :-E' provavel quo na srgnn<la·f~iu 

o o requf' ira 11 ur~e•·ci.~. Os Sns. SouZA FnAxco c D. àl.uor.L ·- Apc>iado. 
0 Sn. VISCONDE DE ALO UQUilJ•QLG: - Eu f.111o pnr• 

o parJamonto, mns rrno ó •ú u ~nr/nrn~"to qoo t"m di· 
roi to do conhecer as opmiuas do seu~ or~dor<S : algnem 
mais tem osso diroitu 

O Sn D. AIANOEr.:- Pl'indpalmcnte .... 

O Sn. VlscnNil~ nR A r.DUQUEnQn e : - E (ti dfsejnia 
qnu so fizesse do mirn o ver,ta<Ioíro concerto. 

O Sn. PnEstnENTE: - D"vo dncbrhr qno r.ão fiz 
supprossão r>Dnhu>tta sen;To n~rueliai do 'JUO :urtcr:ip•d·· 
IUI'D\0 dei r.oniJeCÍOielllO 311 SMIIUdO, 01'01 0 hei d, f .• z·r 
sn outra vez for. a isso r•!Jri~arJo, senão de.1se modo; v 
posto que julgue n ljuestiio importanto, não lhe •!ou tanta 
importancla como o noúro senador, pOIIlUD d:" minha~ 
decisiJes ha sempre rer.ursn par.• o s•Hmrlo; quando cu 
tomar uma dcct>ão noste @Ontido, o nol•re snnador, rn 
qualquer outro, póde r~cvrrer; por censdJUOIJCi•, tem o 
~cu d11aito salvo. 

O Sn. viscoNDE: DE ALVUQtrERQ!lE ;. - J.,so fiz ca ••• 
O Sn. Sou1..1 Ji'n.INCO:- (1,; regimento, 

0 SR. VISCONilE OE AI.DUQUEaQuE: ·- .... bnct•i m:io 
do r< curso p~cillco .•• 

O Sn. PnE<IDESTE:- Trlm o recurso immodi:.to, o é 
destA que eu fal/o. 

O Sn VFCONDE DE Atnuauenauc: -Não qu~ro pre
cipilaçõ~s, quero or•1em, 

0 Sn. PRESIDENTE ' - Dr,m, 

O Sn. visaoNoE E!l ALDUQUEnoue :- Nilo qufro 
juizos precipitados. 

O Sn. rnEno!aiTE: - O nobre senndor já faz a sua 
declaroçiio e eu j.i ,flz a minha de que n:io tenho in\•tl'· 
vindo do maneira nenhuma nos discursostJrof~ridos p~!os 
nobm senadores, s~não qonn•lo tenr.o ftito nlgom~s 
observações :í respcitJ d:1 ~uppress:io ~~~ uma on outra 
expres>iio ; !óra destas casos, não tertlw vibto discurso 
nenhum neu1 pretendo ver. 

O Sn, VJSCONo~ IIE A1.nuour.naur;;: -·Quem tem di· 
reito de supprimir, tom Ll• rever. 

O Sn. D. M.INO&r. : -Apoiado, 

O Sn. tnmsmE.~Tll:- Apenas exijo quo sn supprima 
aquillo que cu declaro qqo não 11 permiti Ido pelo rfgi· 
monto que appareça. 

O Sn. VISCONDE oe Al.nuouenoum :-Tomo~inla porto 
nesta dhcus.oiin, Sr. pro•ident••, por•!''" pr~'urno qu~ a 
que.st:io ó do alta transcon•lencia, e pur•{UO ~lllognr n ou. 
tros não rnorws trancen.Jcnte• <jUe com ella toem toda a 
reJ,rc:lo. 

N:1o mry estrn•lerei sobre a~ muita(observaclles qu~ 
C"z o primeiro ur••lor quo IH>iO C•llou, homem de moit~ 
illustrac5o Co>nhcdda; coro uJT•ito, silo ~i:;flaS ,lo atten· 
<ão muitas 110 suas ohsurvaçues, ma< n:lo ínsi>liTPi, ne111 
m•stuu tur.:.rei em wuit•s tlellus, puiiJU• acho objecto 
unns WúlllMlloso .. 

A que>tão do uma hoa lei do re:•rotnmrnto, de que 
tanto pro~isamo•, lauom ern uma diJI'irutdade: o governo 
drz que nada prof•lle, qno espera qu• a usam llit!a gm,l 
ddiiJ,rd a esse ro<peito, 

0 Sn. PRESIDENTE DO COIISELIJo: - Puis é a qurm 
courpct~. 

() Sn. VISCONDE DE ALDUQUenQJJN: - A !iniéiativa 
sobro írnposro• o •ohre re~rularnuuro é da oam•r• doR 
Srs. dtlpura los, ma, o.l Srs. miuistru• !:,zem as su:.s pro
postas naquctl~ calDara, a depois c •jue ella, .. conveue 
e.tns propostas cm pro;twto de I.i. 

0 Sn, D. MANDEI, :-Sobre O ICCIUt~mcnto O governo 
nilo pódo fazer propostas. 

0 Sn, VISCOIWE DE ALIIUQUf!RQU~:- Jslo j~ f,,j rJ,:
ci>tido na cam:rra dos Srs. do~ulado~, ~ssim como ares. 
peit•.• dos impostos. 

O Sa. PnEsri>EiiTll no coN•Er.:ro: -Particular
mente, 

O Sn D. ~IA!i·>I>L: - O minist• o que ó depu lado 
pódo apresentar um projecto; h to sim, 

0 Sn, VISCONDE DE ALaUQUEftQCõO:: - ludependente 
disso. 

O Sn. FlmnElnA I'ENN.\:- Como proposll, não. 

O Sn. v r< •NoE DE ALDUQUERQUE: -Sonhares, o 
qua ó o pnd11r legislativo? · 

0 Sn. PR>~·'lnENTE DO CONóELJIO :-Ji'icava post~ado, 
0 Sn. VI~CONIIE UE ALDUQUP.RQUE:-Pesteado fica rlia, 

quando o minrstru nao f,z s•u 'brigntão; os roir•i-tro~ 
é q•w postmão o poder le~htativo, porqu<l, além de qua 
muiws >ão rn<•mbros do pnrlJmr·nto, dlcs õ que llao as 
eKplic:>ci'"~• ~1io que expoom ns nocos;idadcs do puiz para 
o pudt:r Joglslativo podor deliberar. O Sn. D. M•IIOEL:- Ahi está -1 censura; Y. Ex. 

não tem ~sso direito. 

0 S~. PRESJDENT&: - Tenho dito antecipadamente 
p1ra se snb~r o quo tom de ser !Dpprimido. Mas acho 
qno esta questão vem fóra do proposito; o nobre senador 
~ó·Jc continuar. 

O Sn. D. MANO&L:- V. Ex. deve dM para a ordem 
do dia o parecer. 

O Sn. Pni:SJnENTE: -1á disso tnm!,om a es!o respeito 
a minha Oj>inião. O nobro senador, so quer, poJo rcquc· 

A questiio tmis importante, senhores, na discusflio 
que nos or.cupa, 6 sab"rmos quem h a de com pôr a for~a 
que se está Ji"ando, como rl tJUe o li• se h a do arg~nisar, 
que eloownto.< bn Pnr.l or"nnisar-so. O Sr ministro 
disso om sou relatorio que ~r•ndes difficuM·.dos tom bn· 
vido em eng.>jamcntos, o que o rücrutamento f,,rçado 
tum bem ó muito diffi 1il; pro r isso rotloz a ft~rcn. So, 
poróm, os negocias se complkarom, o houver noeessi<lndo 
do mais fvrca? O Sr. minbtro recorrerá á guarda nacio· 
nal; o, ainda •JUO Jiwito isto na sua proJ>OSla, todavia, 
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nsslsto-liw sem pro o di roi to do lançar n.ão dosto recurso · ~ovorno paa. prostituir tod;s as cou;:;s mai.li sagrad•s; 
em todos as cir"nrnstancias. bnj" uma lei, 

Ora, sonhores, o uso ou a npplicncilo la ganr1la nario- Digão•me SS EEls. : quArcm a conscripcão_? Eu 
nal para a forç., vem aggrav11r muito a.q nos•a5 despez•s. dí"o que é mó, mas eu nasci no l~mpo da .-.onscr1pção, 
vou1 tornar uwitQ [>C8a•10 o onus <'Om qu~ toem de con- VI prallca la no meu pai?., a l!!~isln~iío porlogueza ora a 
tríbuír e•sos ci,la•J;io< pua o s'rvico pu!Jlico. conscripcilo; linha o d<lcito d~ admiltir muitas exc<p • 

Di>Se•nos o nobre ••nador pela lJal·ia qno temos ç~es, e 11 nossa r.on•tituiriio não as odmiue· poi.i acabli 
21.000:0008 a 22 000:000,~ u que nilo tomosrenda que com as cxr.Ppcões o f.1ci vigornusm legioiJç.'ío; 11~0 é 
pos•a sati•f,let' ao seu p<qo~meuto: ou niío s11 s• isto é predso ir á ~·canc• nem a nAnhurn outro paiz p>ra 
assim, mas supponharnos :J•t• assun •oja; SUJlponhamos s;bermos lJUe c~;u;a ó ccmscrip~ão. llu, p1orów, .entendo 
que existo Me aufi.:it de 21,000:0008... quo es,e ~y,t•ma n~o ó bom, pr•r<JUC a constituição 

OSn.vt•coNDEt>EJ};QUI'rJNJIONHA:-São23,000:0008 prcsr..rcvc ew outro ortigo: • Ni,.gu•Jm será isen111 d3 
e ain·la !.I tão outras verba>; as roclamiições lJe,p•· coutllburr para as dr,poz~s do e:t .• dn, ew proporç.õo de 
nholas 700:0 o~ d outrns. seu~ bave~es •, e a ct~ns~npçiio nao é •m proporclio. dos 

1 hav. rcs, mvelu todos ~s IndiVIduo.~ e todas as condrçGes 
O SR VISCONDE 1tE A LDuousnous:- Como qn•r qae da sooiedade, N4o s[o só os haveres; não ba em uma 

seja, p•rgtHJio eu: por haver falta de meios para e., tas sude il.de, n•nhun•a org•nisoç~o civ11 nem moral que 
neces~idadm~, SMJ!ue se qua não ter~ mos ffiijio"' para. •~uu- J}IIRH\ iJ,l.Ullar 08 howNlM. Eu SIJU ínimiJ.lo das t'apithções, 
Hiluir a íorc• ~ Prn,u•~o que não; &ind.• dad~ •••a hy· f•llei n<J·lÍ 11m contrllmicão directa s<•gundo a renda, o 
ll"'h•se do 23 0(10:()00,~, para os 4"'" s r>iio t•ruos r"0>.1i· i; tu 11 ,i,. li '" pÍ!:<Ç10, é •I c haro11M1ia cvm a constiluicão, é 
m~t~,H, par;, IJ~ QfHICS u:io .1tm10S Hlt:ins ordui/Jrros, em provcm:ã~~ com 08 havare:J de cnrla um. AJas t'SIOU. 
aiuda ustnw, di~n fJHe n:L flt co,~ndu ull'"'JitltJr n I11'111JP.ira c~rt, duque f~!'tu. Iti '10M ct1ama ittjiJllta, a da cons
l:.ceosl<l•de, cOrbo eulo11do ~""<la f<>r>a para u e~l;ulo; cripç5o quo exi~t• em muitos p,izes, é melhor do qua 
podHriaWOS disp<nsnt UJ11Ít S COUSa,, lliCIIOH n fMÇil 0 ~Uu bO W•llca entre n6~: V•j;io lá O qooquerem: 60 

publica, que tem do g.uar.tir a segumnca in•livilu•l, 0 querem a cnnscripçáo, é n1rlhvr do que se pralíca ~c
m••mo qualquer inva;iio c·u c"mpromottimento nas re- tu.d 111ent•, porque 0 que se f,z 8g11ra é uma provC>caçilo 
la(õ•s iuteruocionaes; .; 1>10 um• ne•··"'"i•la~o •lo ~ri- à robelliiio, e eu n3o t(uero 1•brlhues em m•D palz Não 
IJJ.Íra <•r,Jem. p~ra ess•t nec-~sinado cumpre pro~irlon- qu.n· quoaion-r sob· a o dir.ito ae resis•~ncia nem sa
ciarmos. e r·u d1go: • <jU•Iquer que Sl!ja a nossa •i- bre udevd' de resi·lenci•; m•s o fallto ó que n>til Hí 
tua~ilo fiuncoira, nenhum·• medi,Ja é mai> nr,:onrc <lu se evita qu:111rlo >6 ó justo, a reshtencia é UID nclo 
qu" aquo!la qu• Iom de S>r towalla P:Jia "manu!enci!o Jlatural, a !Jistoria nos t1iHJIOJHr., que tlla tem dous CS· 

~a lor~a: portauto, 8> o !hds• uro nilo Iam melo~. rumpm trernos, on o triuropho ou o catlafalso; o homem J•erse
pror.ura-los 1111 (orlU113 dc.s cid.odãus, lia furtuno pub•ir,.1, ~UÍdO flàll põe IJuvida em r·~p/ll'•Se, llU ao cadafalSO OU 
cumpre impür. N:lo W•ha,~o• rneiu do imr;o>tos, não ao tdurn~ho: n:1o s<•i so isto tÍ direito ou daver, apre
to~>ho r••ccio da imvopulari 1a1"; um~ voz 1Jll~ •u roou- ,,11 to o fa 1:to que •• o,t:l 1eproduzinrlo por tojo o muurlo, 
11beco que es neccssiol:.des public•s requer"'" uns e la<·s facto que não rtes• jo se l'ali1e cm m•u paiz, 
s:mifl,aus, estou muito prompto a votar pur ell•s, por- Alas vamos aos meios eur.noo•ico~. Qual é a razãJ 
<Joe julg<> qu" f,,halia a um gran~e dever, ~e Cl'mpro- por qu" acho qoe a leva por contraiO a dinheiro ó m•is 
luettessa a segurauca do meu quiz negando-lhe meios cconornica uo qlle a co11scripcao e do q11~ o nosso estldll 
de dcf,·sa, ;utual? Sr. prd•idenro, os rneios que actualmente temos 

O Sn. D. ~IANOEL:- Nhto afiamos concordes reduzem-se á cBssaçiío do trabalho, :i c•ssaç:To da pro• 
todoJs, ducclo, ó dhtraccão de muitos hr•ços utois e a um grande 

o Sn. Vlscoll'n~ r>E AI.DUQUERQUE: _Portanto, os dispondJO nos meios de levar a riTei!o e•~a coacçãn, esse 
Srd miuistro1 nilo viiu direito. A questão da fix•cão da arbiiTIOi e i>to r! tiio real (JUO o Sr. Jbir.istN mesmo coo-· 

d · b' · f•ssa que niio ~e ~óde elevar a forca, porqu~ nã•> ha 
forç\, pois, ó questao de alta transcen e neta; h a llltnr meios de f;,zer a le9:1, Poi~ nl!o ~eria m~lhor usarmos dos 
o nosso governo a poder bem d.-~mpenhnr as altri· 
buiçúes •íue lhe são confiadas ó objecto da primeira maios pucillco$ qu~ a constitui1·ão reconheoe p•r• ltrmts 
neces.>i•!a,ie. •x•rcil"? E eu não vou ao thest.ur,J, vou à populaçilo; 

a populaciio quer pagar aqui !lo que lbe compete, quer 
Digll que isso póJo-se faz~r JlOr muitos m•los, mas o n4o ser viol•nt•da pelo recrutamento; o recrutamento 

meio que presumo mais facil ó o alistamAnto por con- como se faz é injusto, é harharo, é provocador, o nJio 
trato, istu qae se qoer chamar engajamentCt: óig<J qoa, pruencbe o fim a quo se propõe o gvverno, como con
nJio 1ó é o mais facil, como o m11io justo. O nobre r~ssa o nc•hru n.ir.istro, e talv~z o tivessem confossado os 
ministro chegou a dizer qae eu mo achava cm unidade; seus antecessores, Pds !4çamos pacificamente com qno 
não sei ... mas neste caso vou ap~~rinhar-me coru Gal/i- cada eidadilo contriboa para esse fim; lá ~stá na tonfli
l~a que lambam se ~eh ou em unidade quando disse que tuiçilo, q11e ningo•m poderá isontar-se de contribuir 
a terra se movia; apresento as ratões qne tenho. para as despezas publicas na proporçJio dos seus haveres; 

O primeiro dever quo a constituição prescreve, e nom v•jamos quanto ~cria neceFsario para chnmar es••s cida
podia deixar de proscrever, ri que todos us brasi!oiros s5o ddos ao serviço. Qu~ t•m isto com o estado do th"souro? 
obrigados a pogar em armas p~ra sustont~r a 1ndop_c~- que tem os 23,000:0008 de deficit que:se annuncia com 
denoia e intogridide do imporio e defenda-lo de seus 101- esta medida que indico no governo 1 
migos externos ou internos; isto rl nm preceito muito O ~overoo diz quo nilo quer; was porq~6? r! muito 
preciso d11 constitnicão: como havemos do e,tccuta-lo? difficil? Eu digo que nilor!. , Deixo continuar o que 
!la opiniaos que eu nilo approvo, nilo as julgo b.oas; está; • mas I'Pj~o o rcue r.zcm, n4o nngmentcm as diffi
todavia,é nccessnrio sabermos em que lei temos denvrr; cuidados do thosouro, qu•, sondo nggr.v.~das, podum 
o que não admitto ó o arbítrio, rl a constante '''nlntiva causar a perturbação do esta~o. o ó melhor prevenir os · 
rle uma porturbacilo no meu paiz, a provocaçilo rlos delictos tio que puni-los: supponbo que minhas opi
pows á re!JoJ:ião; não qacro pOr uma urmn nls mscs Jo niaes Grro cwwentement~ governumontnus. Eu não li mi h> 
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quantia, astou JHOtnpta a votar para as~o fim, com t.>nta 
que ~e desvio o proCOIUW a.rtual, todos fRt-~o:o~ rt'rrurad~trc . .;. 
e<R•'" r.omplicadl!rcs, ató or11le nilo pólo chegar a fls,,ah• 
~>cão, ondo os abusos se h:io d" praticar, ondü a immora· 
liotado. tem b•star:to canlinho a pcreomr; eu co:to por 
tudo isso. 

O Sn. rnESIDilNTn no cosscwo: -Eilos n:ro .1s nprc· 
sentarão. 

O Sn. n•cONDr. JHl ALBUQUERQUE:- Qncm lho disso 
qne niío aprosenrei? 

O Sn rnr.sroEKTE no COKSELJIO:- Seus cvl•~gns não 
npres.nt:irão. 

Presumo qoo minh•s i•lóas s5o PConomir.a.q o ex•qui· 
voi~. por cnn•eguinte, corno ó possível que PD me nr.h• 
só? Suoponho qu• o nnhrH mirmtro >C en~ana, ruio 
oston tão fll, e ô n•·t•vcl qoa t•st:l opinião eu a tcnba 
emíui•lo desde qaa outrri para o parlamento. 

O Sn. vr'c' ND~ JoJl ALnuQUili•Qrm:- H a~ h um li· O· 

tivo, havia a pno:ril 'R1iio do Sul, que •ra a primeira Di!• 
CCI8idad•, o m>Í< um~ cou<n: a pno:rllo:•c~o do Sul, ver· 
d•d•. verJ:.da, náo fui fcit:1 tanto pdn• nrma• ... 

O Sn. r•r.srnENTG no rONSEr.no •- N1·m ca dis;c i.<~n. 

O Sn. vrs·r•NDE nr. ALDUQUEnoum: - ... fd por e;sc 
meio por quo ru queria o en~'·i•mfnto; lr.u.br:t·>• o no· 
bre general que. aqoelh pacilbç:1o não n con>c~uimos 
por feitos d'arma•, mas ~írn por u>nn p•>litica Fabio, 

O Sn. rnESIOENTe no coNser.no: - Stímonte ao 
nobre senador cliJIIU tHroho onvi•lo ís>o. 

O Sn. vrsc••NDE nE ALDUQUGRQUE: - Nãn ~AÍ FA a 
mim Fó; part!co-rne qno tenho t111u :.Liguns nompanhdro.q, 
'f•nho ddxodo 1 Ans.r o r<lle"lir; a experrencia vai 
mo>tran lo que te.nbo razão, e ó i> to que me anima, 
Quan1o Vt•jo certa te.nncí·lo~e, digo: • Duix•11n obrar a 
nature·ta •; snb• o nohro rnini~tr(• o que significa de! X'< r 
ol:rar a nnt•u•z~9 Alhal ha tlc vir a revolução, e.tou 
per>uadido do que os m.bres menohros do P'•rl:unonto ili\n 
de ter (:onhnr.ido já os mal;s que vtlm.áessa divcrgeucin, 
desse abandono ... 

0 Sn PRESIDENTG no COKSELUO: -Meio qua ~o ti• 
uh• tcuta1o mullas vrzcs e corn o qo'l natJ;, >e tinh:. 
oboido. 

O Sn VI CONDE Dr. Ar.nuou~:nou& : - Não so tinha 
tentado 

0 Sn PRESJOENTE no CONSELUO : - A marmclaollll 
O SR. vrscoNJIE DIJ A r.nuout:nouE: - N:io ~ rnarmr.· 

/udu; •o es·" rndo tinha ~id•J ront<doJ, n:io tinb:io tii.Jo 
be111 esrolhido3 o~ ••S· ntes. 

0 Su. PDESJOENTJl DO CONSEJ.If~: - V, Ex. pcrqae 
n§o re01ediou? 

O Sn. VISCONDE nE ALnuouEnQUE: - PorquA tinha 
dP. fl'"ificar a prtoviMIIL do llio-lir~tntlA <lo ,.;ui u IJOJDear 
o i .. !~O de Caxias para ir flzer essa l'acilícação. 

11 Sn. PRESIOEN'fE DO CON'EWO: - 0 Sr, gllneral 
CuJibo é quem ora mintHtro d:1 gnerra. 

ll Sn. VISCONDE DE ALDUQUERQUE: -Eu er3 ministro 
da u:alinha •. , 

0 ~ ft, PRESIDF:NTF: na CONSELIIO: - L"~O, nlit• foi 
Y, l!:x. quc01 me nomeou, 

(J Sn. VISCONDE PE ALDUQUF:RQUE' - Qacm,o nomeou 
foi a o.igarcbia .... 

li Sn. !'RESIDENTE Dil CONSELHO: - E V, Ex. a SUS· 

tonl•ll· 
0 Sn. VISCONDE DE ALDUQUERQUE:- Porque CU rc• 

conhecia o merecimento de V. Ex. Eu tinha um fim, 
este fim realizou-se, e V. Ex. foi quem o IChliz~u. 

0 Sn, ~RllSlDF:NTE DO GONSF:LIJO:- Quem me nomeou 
fui o Sr. Jeronymo Coelho. 

0 SR. VISCONDE DE ALDUQUERQUE:- 0 Sr. general 
Coelho não podia nome~r V. EJt, sem ser de accordo 
comigo. Nesse tempo ta111hem fui ministro da guerra ... 

0 Sn, PRESIDENTE DO CONSELIJO :- Foi depois. 
O Sn. VISCONDE llE ALnuauennue: -V. Ex. teve 

otdeiiS minhas, v. E~. l•hruu como o ministerio ~spe
rava que obrasse, mas quem o mandou foi o ministerio. 

0 Sa. PRESinENTE DO CON>ELUO : -Nilo digo menos. 

O Sn PnE<I· ENTE:- AUr.ncllo I eu peço ao nduc 
senntü•r qu• d•rxo e~m qucblào. 

0 Sn, VISCONDE DE ÀLDUQUEitQUE:-J:to é piol:lí.·o; 
a p.l'itlca~:io da p1ovwcia ~o lliu Gr ·ndo do Sol foi um 
r,.,, o rJoe succedcu quando tiU era ministro, e não p<•r 
fdws l1C armas. 

O Sn. Jonlll:- E o Ponche· Verde, e os Porong •s, 
11ão fur:io b•t•lhas? 

O Sn rnESIDE~rF.: - Attenção I pr(:o ao nobre sena· 
dor qae se cir•ja á m.terra de que so trata. 

O Sn. vrsco:.-DE nE AJ.DUQEHilUE: -Este apnrto eu 
esperava ouvir de todo o muuao, menos ao umlllho do 
Rio-Grande do Sul I 

O Sn. JoarJt : - l\lais dcshonrsso é para elloa o dizw 
se quo se V· nJêrãa. 

0 Sn, VISCONDE DE ALDUQUERQUE: -Cumpro notu, 
Sr. pre•idento, que qu•ndo entrei para o ministorio, 
havia o delloit de i>,OOO:OOOS," quando sahi, deixei a 
rec•ita igualada com n despeza, e lã haviilo st•bras: quem 
dava Jogar a esse JcUctt era a rebellião do R to· GraMo 
do Sul, era r:eccssarto acabar com ella ; e talvrz qne 
quem dê lcgu ao defidt actualmente sej:lo os meios que 
te01os para preencher o exercito. 

As leis da disciplina, o melhor emprtgo de forçtL aa:o 
objectos de alta necessidade p&ra o exercito; mas como 
fazerem-se taes lois, qaanào não ha exerrilo, qaando 
11ilo ha o numero do indiv i:.uos que báo de compor essas 
forças? A prímo:ra necessidade é o meio de obter 
homens para constituil·a : sobre isso d que cham:·i a 
atte11ção do governo; nilo 10 abandonem as questú~~. 
pnocure·se ht:ondd·aS, afim do que ell11s n~o se 
tornem do pois muito mais perigo~as; senão tomar. 
mos aqu ~lias medidas que sfio nec•ssarias para a ma
nutenção da orde01, virá :1 dewrdom. 

O Sn. VISCONDE DE ALBUQUERQUE;- Portanto, Sr 
presidor•te, •m HW1 eu tinha já as wesm•s HJéaR que 
tenho htoj• !obr' o recrut •m•nto ; esse gr;.n,Jo crub1ra~o 
fui que me estorvou de as pôr orn execução. Quanto a 
eu ter Eído m.nistro da marinha, dig•J que nã~ se con. 
funou a leva paru o exercito com a Jova para a armada. 

0 Sn. PRRSillENTE DO CONSELHO:- Porque não SUS
citoU suns idéas aos seus collt~gas? 

0 Sn, VISCONDE DE AI.DUQUERQUI~:- Q~em lhe disso 
qno nfio snscit•Ji? 

Nu to o meu nobro g•ncral prosidento do consolhc: ndo
pte·se, embnra, a comcripção; cu 11ilo gosto tlella, é iu· 
justa, mas faca·se alguma cousn, defina. su um m•io de 
chamar homens para com~or a for~a. No enbnto,ó muítll 
n.ais facil O fnt'iO de CllglljamcntO VOittntario; [lOUCO ill!· 
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portão ns nr:ccs•idarles do thcsouro, porquo do rorto qno ·uma contriboicrro directa dar:í os m-.ioq; rstcs m~ios, 
qualq<~cr cidlld;"lo quererá ao tus contribuir com moa s.n,Jo toparttdos por todo•, torn[o-so suaves, e sendo 'ó· 
quonti11 p•rn c:r•o fim do qne estar cxpost<> a ver seu.! mcrll~ tirados d~ uma classe, s~o gravosos, injustos e 
Jilhos C!:JIL'Sto< ao nrbitrio quo acr.u.1lmeuto 10 pratica: pcri~osos. 
est11 opinit"lo não so pódo rliz"t' que ó de anarchi~tn, esta Não quero emiti! r opinino alguma !obre outr9s ~bje• 
bpinirio presumo que 11 cord•·m; ordem não é olígarchin, ctos: olle! são pHn n<im rld alguma ímporranciii, mas 
ó attender ris verdadeiras neccRsi larle< rlo p:d~. inrh!Terentes n c'to primeiro. A pnhlicaçM ou nilo pn. 

Es.qa resoluç;io que V3i mandar vi~orar no anno so. bllc,c;Io dn,q nlilt'Hios eFpeciBes, das diver~~s mparticõ•~ 
guio te o orçamento vigentP, ó nntoul quo venha para o pertonccntes ao minis:orio da guerra, n publir.ação ou roão 

. FCnado e seja R qui adoptada, porqoc, com eJT, Lo, o pnr- publicnçã:o das inspor.ç•jes, o Jicenr.iamcnto ou niio li·· 
lamento abre-so, principião ns qucstúPs, o governo 11iio cencinrncnto dos officiaes do exercito são questr'ic• d·• ai· 
olha pnrn o futuro, no lim da scFs:io, ar:hando·se embnra- guma ÍIIIportnncin; mas n gran:Je queEtão para mim rí 
cado, diz- • Q<1cro umn resolnciio qao mo bnbilite a fa- r:omo EO h• de preencher o exercito, para este ponto 6 qua 
zer ~s desptzns,• e o parlamenro vota neste ~ontido. Pro- e~ quizem quo convergissem todos os nossos esrorco.•. 
sumo, pois, que n rc;oluçiio ha de pn .. ar, e prosamo neceiando comprometter o credito, nós o comprom"t· 
tanto mais, qunnto dnvílo qao seja m~is facil conter os tomo9 ainda mni.!, e, para o não compromottormos, é quo 
deputados na curte, flQdos os qn11tro mczos, do que r o· chamo a attcncão da casa; poço-lhe quo v~ja que medi. 
crutar homens para o exercito : Citarei enganado? dos oFtnmos tomando. Mesmo na re;oluç~o que tem de 

O Sn. lll~ISTRO PA .AGRICULTURA: _Os senadores vir da outra camar.1, o qoc é muito provarei que venha o 
tamhem? srja adoptada aqui, porque pelos domingos so tirão os 

0 Sn. VISCONDe DE ALDUQUEOQUG: - 0.~ senadores 
não ndmira : a maior pHt<J d~>lles re;id• nn r:ürte, o sa· 
crificio ó peqo•nr1: mas não rl assim n resp•ito dos depu· 
ttdos Antigamente p~dia-so chamar os suppl•nles, boie 
não ba Bupp!ont•s, e o gover~o est;l cm mais difficul
dadeR do qua r;tava fJiltr'ora; é obrigado a cingir·~o 
:lquolles quatro mezes, e quando se v~ embarnçnjo. Já 
vom a resolução e lá SA viio os direitos que trm o parla
monto do fisr.>lizar a marcha do governo, porque ó no 
orçan:ronto qne se tomt con!Jecimento da npplic>ção dos 
d:nheiros pubi:os, e ~e tem do h• bilit.r o governo pata 
prover ns nocessi.Jades rlo pr.iz; mas i> to não sa r,z, v .. m 
a rr.soluçil", e continuão "" cou,qas cm máo awrlo. 

dias-santop, podia o governo applicu seus r&furcos, mos· 
trar sua boa fé o os des•i<•S qna ll!m da economisar os 
ditoheiros pu!Jiicos, o ao mesmo tempo se devi• tnmhem 
exigir dos cidadõos a;J~nm sacrilicío para ~s circnmstan· 
cias em que nos ncbamcs. 

E$S!l índiiT~renca nos ~cnmtará maiores deFpezas e 
maiores perigos. Emflm, pó.ie ser qae eu e;teja an~an~
do, mas, se o est(JU, é de muitos annos, e o te.mpo, a 
rxporiencb cada vez me convence mais de que nlio estou 
enganado ; a conflssiio que o gover.1o fez do estado em 
qua nos achamos, dessas difficuldadcs com qnc Jut~mo~. 
f.,zcm confirm;rr n minha opinião. Eu fó onvi dizer: 
• O esta·to do !besouro niio permitte. • Pois, se o estadó 
do the.•ouro não P' rmittc, ~i~o ru permitce o estado do 
p:.iz: exijão-se sacritMrs dos cídad~os, n!to são cxcessi• 
vos, entretanto .•atisfardõ ns ner.essi•lades do governo. O 
governo que não attendo para iiso, que ó imprevidentr. 
esto governo ri réo daquillo que poder aconte.cer. 

O Dr~flil, quo "u reput.o, ra époc~ nr>tual, r:omo um 
rlos pai1.es mais protPgírtos do crlo, ~nror.e que wlnllm 
por involver·se nos ruHsaoos r:mLnt·•~os om qoe estão os 
nossos vizinhos o Ol qne TliiO tão muito nos.<os vizinhos; 
)laro,,e que cs;~ ~ tmosphcr• revulncionaria qocr vir p1ra o 
llm>íl; portanto, snpponho que todos O< csfrJrços qne 
nó• fizermos por nfugen!~·la s•riLo beo:~ npplicndos. Não~ 
vejo c.;sas difficnld•des, digo qne meu paiz pro,per,l, 
porque, Sr. presJd•nl~, houvo 1ompo tilo de~gmçndo om 
qud o credito do nosso governo nãJ nciJnVa dinheiro 
a m:ds de ~O %. a maior parte da omfs,no dos nossos 
fundos foi foi~• nb,ixo de 40, nn on~,nlo o pai?. marchon, 
o creiito (()i pouco a pouco restalJcleccn·lo·•e. es·ava já 
acima do par o hoje se mantém, se nfio ao par, muito pro· 
ximo a isto; os jornnos dilo torlos os dias 9tí %. Lein n~ 
discussiles das oamnr•s, vejo os horrores qno se ePpaJb;io; 
nilo rluvido quo alguma cousa no• aroc,aco; to~•vt~, não 
desanimo, digo que não nos f•ltJo meio•; appliquomos 
lotlas as nossas httenções ás necc"'iJades pub!Joos, ba ri· 
qoeza no paiz. 

Nas promoçú~F, nn organis11r;iio dos quadros, ore., póde 
haver ~lguma economia, mas é nma economia do vintcm e 
dez ré is em rclaçiio ;is necessidade~ que t~mos i a ved~· 
deira o~onomia rl a or·dem. 

Pro•umo qno nno vnho oiTcndido no3 nobres minis· • 
tros ; qno· elle! não t•em razão de queix1 da~ minhas 
observuçú,•s, e nem fiz m ds do qno chamar a attonç[o 
do governo pnra as 'Suas. necossidadrs. Depois clamem 
que sou anarchista porque dilro IJUe os ministro• do 
meu paiz são n PPSto. Qoom r\ o r.ntpado d~ todos C·S 

males que o•tnmos solfrt•ndo? E' o governo ; porque 
vejo no p·riz muito amor á orJem, muna ducílirl•d', 
moit• rlisJlOsicão pnTl cada urn conhet·Pr os ,·r.us deve. 
rrs. Entendo que a nossa constrtuic:io ó muito bon, as 
in,timiçõe.s mA part•r.r•m npropTJndas no pniz: como 
posso, poi8, attdbuir MSPH m.lftls :i cJ11S~e JJaíxa? Tam• 
bem não a Jrsougeio; digo que ó noc•ssarJo punir qaan· 
rio h a deli.:to,, ~ rxigir o qun ct~a um ú nllrig;ulo a dar 
para as nccos;idades ~o D•ladQ. 

Tenho conclnido. 
D:~.1a por Jindn a 1" discussr.o, foi approvnda 11 pro

pusta par. p~•sar p.r~ n 2" aist•tmflo, "" qoa I ontroa 
Jogo, começaudtHO pelo hrl, I" e ~t'US pnragraphos. 

O • negociai dos bancos tcem sido trntadcs no parla· 
mcnto i posso diz~ r que lavo as m1los cm tuJo quanto se 
tom passado a CSIO rospoito, trmho ól do~graça d<l ver O 

fatoro tnlvrz melhor do que outros \'<im; c~scs emhara• 
çns, do que Deus no< livrn, eu os previ, dlcs se roali~á
rão, o pnreco quo nmanM havcr;i quem di~a: • O inimigo 
nos tom cercddo, quom poder osc•p~rr c"''"PC·so. • Scr.1 i'to 
"qoo qn~r o ~overno rio meu purz? Nilo ,€i, Sr. pr•.<i
dentn, se I'Cjo as cousas no roeu pniz por l'idro~ e•curo•, 
mas sou o primdrrJ a dPcbrar qlld os mru~ olhos que o 
vêm ó qoo o p:dz vai bem, n[o nos {dltt\u m•ios r! c sal dr 
dos ombnracos em quo nrJ,q achamos O prirn<'iro cml.o.t· 
rnco, quo ~; o tio exercitll, cu digo -o ext~rcito pú lo ser· 
O'"g"Jili~~dt', Jló.l,~ l1:n·cr wuitJ. gcatt! para precncil~·lv; 

Jl/;lo h;r"eudu mais qu~m tivoss~ a pallt•ra nem 
rmme1'•> r), IJJilf.Ul•rns par.1 t-o \'Ot.nr, o Sr. prt<:-i lor•tll 
dc.:lnrou a d i~cns~ltr.• encerJ'ach, e deu JHlrn oruum do eh~ 
dn. ,c;rguintn tws,\:ro: 

Vota\'!iO sohro o r.rt, 1•·o 'rns Jl'rn~rnplJOs rh pro. 
f:O't't do po·lr:r r.x,;r·util"o, ruj" t!i.·cu.,~fto ficou encrrr.uln; 
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a 22 disclls<ão da mesma proposta.
dIscussão o art. 2°, que foi approvado

SUH)lARIO. - Explldillnte. - Ordem do dia. - Fixação
das furças de lerra. Discursos dos Srs. D. Manoel,
pre!'i'lente do consplho, .,isc/lnde de Albuquerque,
Fdrrára Penoa e Souza Frauco.

não pnsw de mane.ira. nenhuma con~ofdar com o proce
di mento do govemo nesta part", e fallo do govllrno, p,.r
que não me rdiro UOlcamente ao actual Sr ministro
"a jtuerra. Perl,'unto. senhores, com que dir.. ito diz o
governo ao voluntario,e mesmo ao recrutado que acabou
o prazo de nove I' nllos: • Não vos (Iou a baixa que
P'lI1Js, apezar de lerdes dir~ill) o ellii • ~

E IlprovE'ilarei esla occasi:lO pra tomar em'comi
rleracão uma pHle do di~curso do m.bre seoador, mi
nistro da agricultUra, quando nos asseverou, em res
po,ta a um aparle que tive a honra do dar-lhe; • Mas
eu Vl'jo pelo mappa. dil.ia eu. que não é pP.queno o.
numerQ dos reeng'ja'los • ; L.I f-.li a respo~la que me
d -u o nobre mi-nistro; creio que disse tambem: • li'
porqne o Sr. senador l,ão s~be como Fe fazf:m eUas
cousas " e isto foi apoiado pelo seu collega ministro
da guerra. Eu entrei a parafosar tom os meus botões,

30 II perguntei a mim mesmo: • Que quer isto d,zer. 't
O senado se ha de recordar, não digo o senado to 10,

porque Ilqui havia apenas seis a sple senadores na occ:t.
Slã.. em que fallava o nobre ministro da agricu \tura; hu
de se lembrar o senado de que o .\obre minist.o da agri
cultura, quert'n,jo como que dt'scolpar o que acont·'ceem
nosso vaiz, cití,Q·OOS a Inglalerra. trazt:'udo o exemvlo
oas tavernas; dISS~ o núbre ministro: • Como na In
glaterra se aliciào bomens pua OeXRrcito "! Le~ão-os ás
t~vernas e ahi embebedão·os..... Não sei se 11500 da
palavra-eIDbobedu; • dão-se-Ihes bebidas espifltuo~as,
e,uma vez embrÍ;.g.dos, osdtl!'gracados não teem remeLlio
ser.ão alistarem-se. No nosso paiz creio que ainda não
I>e chegou ao ponto de lenf os volunhrios para as ta
vernas, dar lhes bebiaas eSiJirituosas em excesso,e df'pois
obriga-los a as>iltnar um termo de reengaj ..mento.

O nobre ministro fe'l: conhecer o seu pensamento quan·
do disse: • E' verdade, o pobre do voluntario tem eon
eluido o seu tempo de servi~'o, pede a sua baixa. o go
verno ne~a-lh'lI, então dí'l: ovoluntario: • Se eu não poseo
ter a min-ha baixa, apezar de a ter pedido, e S9 ella me era
devida. vou reen~ajar-m,', porque ao menos "er~ebll a gra
tificacão que se dá áquelles que continuão no sur
vico • quer diLer: nào ba aqui espontanl'idadtl, não;
ha força, ba \'iolt'ncia, e então o forçado e o 'Violentado
t'm ('olisIo d<J dous mall's prefere o menor.

Eis, swhores, a declllr"çao que fez nest, rasa um
ministro da c~rôa, e admira Nta. franqueu, porque
o Dobre m~rqne'l:, pre~ident'i do conselho, é franco, não
lIa duvid'l, hem se \'ê que é soldado ás dirdla~, mu
o nobre ministro da. agriculLura, que é um miliLar.... é
quem p'lclia lembrar-me o termo proJ,JJio que ag<>u. me
não occorre, é o nobre mínist,o da guerra .. que não é
lllÍlitar tão ás dir"ita;, pc)rque me pare('~ que não t'steve
em camp,mha, aiurld não pUXou a espa,ia, t· m segui lo
o~ po~tos por ser lfnte da t's~ola militar, ahi é que elle
pp,lejl)ll com a lingua qu~r.d,) ensinou a seUs dL;cípulos
geomelria, e não ~ei n.esmo que outro., r mos de ma
Lhemalicas. O Sr. miohlro dlL a~rieullura foi nessa
occasião .lBais franco do que tU os(;era~a, porque re
veluu a maneira cumo se fazião os reenl:'ajamentos.

Ora.. senborl's, ainda o nobre ministro da agricultura
deixará de empregar toda a sua influencia, que é el1ra[lr
l.linaria, porque pertence á oligarchia e é até um dos
notaveis oligarchas ; '0 nobre miojstro, digo, deixará de
empregar a sua influencia para qUIl, pelo me.DOS, no ~nno
proxillJo, lo~o no ~rincipio_ da st'ssáo se trate da- le.l de
recrulamento"! Feli7.rnenle teubo em abono de ~IDha
<JpiOlão a antoridadl.l de um IDllitar ~s oireitlls e que
sabe prgar na espafla e,dar g(,lp's quando é pro,riso.

Sr. I,r~~.idcnt{', IHQ nesta p... rte tão longe ()S meus es-

D E AliO 8 TO.

ORDE~I DO DIA.

E 11 19

FI1AÇÃO DAS FORCAS DE TERRA.

Pl'et.idettc;a do Sr. visconde de Abaeté,

A's 11 boras da manhã, achan~o-se presentes
Srs. senadore", o Sr. prtlsidente abriu a seskiJ.

LiJa a acta da anterior, fui approvdda.

EXPEDIENTE.

Conlinu1cão da 2:l di cuss10 da mesma proposta, Cf.m
11. emendd. dI!. CaiDHa dI" s Srs. deputa.dos j

l<~ as matprias já designad'1s.

L':vantou' SB ases: ão ás 2 " horas da. tarjA.

o SR. }O SECRETAIIIO leu dous officios do mínÍ>.teria
dos ne~l\ci05 <lo impeno. acompa.llhin,jo os autographos
dil~ seguintes reslIluc4es dI!. as,~eQlbléa gpnl, nas quaes
SUl "l"lIestilde o lmparadtlr consent.,:

la, elevallrlo a soas o ordtlnado do porteiro da aca
dtlffila 11ii8 Hellas~ Artes;

2a• d. pi!nsâo ccncedlda ao capitão 10ão Fr:lncisco do
Rpgo Barreto.

Ficou o ~e!l3t10 intt'ira10, e mandou se communi~ar
á camara dos Srs detlutar'os.

Teve logar a votação do art. lo e U lo e ~(l da pro
posti do ,poder exewlivo, lixando as forcas de terra
para' o anllO de lS62 a 1863, e forão successivamente
approva1os.

Conllnuou
EntrOIl em

sem debate.
Passou-se depoi'l ao art. 5.°

O SR. D. MANOEL: - Votei pl'h forca pedida na
'Proposta do gOVl'rno: agora trata-se dos meios de rea.
IÜil r a tip.~r(;lada força.

N.. pri ,jJ'lIra discu'!1>ão aIgu ma cousa dis.~e a rAspeilo
do ree,ruL'1 men to e f};t nl'ClhSíd alie urgen le dA uma lei que
Tt'gule este ramo do l'erviço 'JubIICO; felizmente estou
nestll part~ ioteiramenLtl de accordo com a opiniã,) do
nobre winütro da goerra, que em lOdl)s os sens relato
rios tllm iost'l.do por uma lei dtl reerulameol:>, atlribuin
110 l\. faltl), delia, note-se b'3nl. os ínctJn'venient';Js que se
(,b~ervrr() nA pr;,tica, isto é, a dill uldade de completar
se a força, e o qntl mais é, a fi>Ha dA cumprimento dos
r. •.'1l1ri:lt S ('elfo,hr~dos tOne o governo li os voll1nlario~.
)~stl;U lIe su~dido de que se nós tivessp.mos uma lei d-l
lecfDt,n,ento c .mo ba ll!U to o paiz de"ia ter, CI govorno
}lã,o se vl,ria na dura DP-cessidade de faltar á fé dos con·
t.r'l.to~, o gowrno nã'l furdlria Um vllluntario a servir
além d) prazo de Eeis ann"s a que elle se (,brig lU, em
virtude do cel.traLo cd~hra.rto com o governo.

Não 3dmillo que o governo po~~a forçar Utn voluo
tarie a servir a1éUl "1.' pra?o. fenã1J em UW caso exHaor
11111ilri'J, P,1lI Um Cll~O lle fncrm, em um caso_ por exem
plO, de;, ~aIH(:;') ri1b;"~a ; ('rn cira.llllSlanC1os ordinarias
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crnpnlos que digo que o j!'f1verno não póde ueixólF de dar serviço d~ guarnição, em'!,lanLo se !lão completar a forca
halAa au:l que a I'~oirem. oepots de t~rem terminado oseu deerelada.
t"lm"o de se.'viço; e á IJbj~r.ção qlt-l naturalmente sa apre- Stlm a annuencia. de S. Ex. não tenhu e~peranca de
s~ota, a tIu", "fferecf:u O nobre minililro da guerra em um ser aplJrov'lf1a a elllenda. S. Ex. não Ilie dá U'JJ ap'tttl',
apuLe cnm que me hourou no ullimo dia. que fall .. i:l e o seu silencto me faz crer qUtl. não ac~ita. '\ tr,u,sLcção.
este reSpl'ilO, á obje :cão fi., q!l6. as filt'iras Llo exercito Aiuda insisto em que Dão ha tanta difficuIJa.,ie em um1\,
firárão '1l'sfalca·1as. Dão baveráltent'l pHra f~zer o servlCO, ld de recrutamento; e, senhores, se ha aiuda boj/l ditfi
respllni10 que é o CilSO em que e~t(.lU proulpto a úar comu cuida le a t:ste re"peito, quando as instru':l,:i:les de 10
substituicão a guarda Darional. Ant~s IstO, I'ellbore~. Úl! julho de 1l-\2'2 ja. contão ql1:lsi 40 linDOS de execuçã.,.
antes earregar a gU'Hda nacicJOal com m'ás algum ser- 'IUan(10 é que havemo:! dtl asr.ull~r os dd.. ilOs lil'~g3:i
'Yiço doque ·f1p.ixar["'·os ctA cllmprlr a nossa palavra, a instruccóes e de outras dispOSições JloslIiriort's? Qual,d~
lJrolllessa solemne que fizemus aos voluntarios e ~os re· é liue h<lv/lmIJs de medit.. r nas oisposições Oe llUla bo"
crotados de que Dão servirião senáo : os primeiros por lei de recrutamento"/ E se assim nào é, o que quer
seis an nos II os sego nJos por no lt', e que só con tlnuarião Jizer exbtirem n3. secretada d;\ r,amara. dus Srs. delJUkldos
no sPrviço. se quiZ!l8Sem. Certamente ell sou daquelles seis ou sete pro,aetus sobre o recrutam"nto, e orn delles
que pensão que a guarda. nacional não deve anl1ar t<>doi muita pmtell1110 e apadrinh"do pe.I,) nc·bre ministro da
os dhs em serviço. mas se com e!f~it., ~stá dJmonstrado agrieu tura? Oi"o a pa.'1t1 nha. 'o, p<>rqu,,} nã,) posso boj3
que se não póde recrUhr em ta.l ~roporçã(l, que os vo- ter duvida tia que is.se projel'.to fd orgatli.-lsdo pelo i1luslrd
Juntarios e 08 recrutados qne acn b Irão u seo tempo d" SAr· senador ~ela p rovincia de M" to Gro~s(), quallil0 era d", pu

..viconào possão ter btlXa pelo desfdlqlle qne isto r-a.usa lado. de aCl:ordo ('oro O Ill·bre Ilül,i~tro da agriculLllra,
'no exercito; eu digo que neSLe I:a:lo. dll:! maleS o menor; e me parece que o mesmo DobrA s'1Ila'1or a qu~w me
não se furc" o volulItario nem o recrutario a lWrvir além. refiro, nl) discurs', com que o!feret:pu esse prOjeClo d~
do prazo estilJulado, e recaia por al,;um tempo o servil,;o clarou qUA tiniu coosuitado.a opiniq;o do j["Vtlrno; e nem
lIóbre li. goarda. nacIOnal, até que uma lei ele recrutam"nro· tora possive'l qU~ não cODsultalOSH. &ttAnta. a amlzild ...
venha remover, se lliio em tudo, ao meno,_ eOl partp-, os intima q.ua eJl.i,.te en~re e~&e ilJnstre stlnador I' o nobra
-l'b'ltacu!os com que hoje se luta para cOlDpl~tar a furça minislro da agricultura;. e ninguem póJe pre,.umtr,
decretada.' " quanto mais acredlt':lr, qu~ tlss ... i\lu.-trtl ~ena,lor. que

EI1 j:i. fiz men~ão de um av:so do nobre ex·ministro então era deputotrto, u!f"reces.,e um proje.:tosllbr" materia
da goerra. pejo qual orJenava que se désse bilixa a to- l1e tal importancla, sem IJrevÍ-aW6J1l.e consultar uma o~i
dos os soM"dos que a pediss~m. tenJo ooncl ui do o seu nião tão 1Ilustrada, como a d" sel10 ami~o o Sr·. máol,stl ()..
tempo de serviço, e o nobre ministro da ~uerril dissa da agricol rura.
uma verd3.de, qumdo as~everou que o ditu a"bo fvi Ora, senhures. se ha. na· camara do!! Sn. deí.lutad09
depoill revogado: com effeito, os Jurnaes derão DOlici.. um projeclo prole~ido, a padrinharto pelo noLr" minis
destes aV'isos, mas eu tambem accrescentei que peto pri- Iro da agrí.~ultur:l, qalll. a dillil1uldadtl de dar-se esta
meiro aviso louvava: o ministro, e que pelo ~t'gun'lo o projecto pua a ordem do dia "/ E se nos oDtros projllcto!
cenSUraTa. Agera digo que cen~uro o nobre wlOlstro da IHl algrlma idéa ql1" póde ~t'r aprov·t'llada. qual. ainda,·
gllerra por cootinuar a ob.s~rvar a pratit:a qUll achou digo, a ctifticuldaoa de adoptar-sA a idéa dAste projecto
(lOS seU1 antecessorp,s, censuro o nobrd ministro da 6 com as do f""vurlto do Sr. mini,tro lIa aKrlcllhlJra h-o
~n~rra, porque continúa a nã..) conced~r baixa a torlos os ~er Jloma. lei de recrutamento?' Não· ha.nada, senhores,.
recrurados e vululltuios que a pedem, t.. ndo concluido o que jostifique a omi&sáo que a eit" respeMo·tem havido,
seu teOlp'l de tervico; cen:ônrlJ o nobrll ministro da principalmente q113ndo se attencte ao que esta meriida.
~nerra, porque, seglJin io a pratica qt.oll achnu já, gã,o tem sido rfcommen.1a.da· por dirfel'tln1iJs ve!ell Ila falia do,
mandou d.,r baixa. a 11m volnntario ou recrutado que aca- tbrono, tem sido pedida com in.tancia JJ01' dlfferentes
bou seu tempo de serviço sem esto\rem apurado~ Iras r<l- ministros da 'guerra, e eu já citei O nome 00 Sr. mar
crutados; repito: i·to é uma i'liquHa'ie, é um lIcto quez deCaias, que em tooos 03 l1HOS r~laloriO!l tt!lIJ con
que não honra o governo, é 000 acto eOntra o qual eu :.tanlemeote mostrado], necessi,larte rle Sll rl',,(IJ'ar o re
me hei de pronunéiar CODl>tantemenle; e ~u"Ddo me dis· crnlalDP,O\o j t!lndo me~lDo DO seu primeiro rel"tlJrio

'sel'em: •. quer".is que não haja forci. para manter a or- otfdrecido todas ali sons idéas, o reso 1ta'10 !le su,.s Itl"u
'dem~ .para fil.ZH o servico publico '. re!lponderei: bracões, á considenção f!'a ass..mN';a geral, lJari!. diri-

a quero, ebtoo prompto a concllder aJgumafurça da ~udfda gir-se. quandlJ tiver cte fater a lei OH qUI! trilto
nacional a. O estado da r.ousas ac'ual nío dllve cODti(lUar; esta

Qaanlos voluntarios e recrutados acab:irão seu lE'mpo caçada, como b,m disse um ilIustre deputado na outra
de 'SdrVlço e es\ão aini1a no exercito? O Sr. ministro camara, esla caçada de homens é uma verj{onba para. O,
da glJ6rraconfessa no seu relatario que a ~uinta par til das paiz, tl eo não desejo que homens iIIustra.10s como o
praças actoalmente existente~n1S fileiras teew conclUldo nobre ministro da allri :ultura vtmhão para esta casa
o ileo tempo de serviço. trazer eXl'mplos, qne na ver·t.de ~ó pod,:,m ser tr.zi,jos

. E~te estado 'de cousas não pMe con&lnnar sem de~ar por S9 não ler assás pens..do; mas des~0'pH-nIl8 o no
bre ministrJ da agricoUllra rom o qal! aconler.e nos ou

para o governo,' qüe se vê obrigado a não cnmprir a. lei, trlls paites, com os abusos e excessos que se praticão
para não desfalcaroll corpos do exercito. na Inlllllterra. não é proprio de m·\ illustração. Cite-se

Pds bem, como fui, S(lU. e espero sp.r sem I!l re homem o qae ha de bom em outros paizes., afim .1e que sejll ap
amig.) dJ. ordem, e Dão pretenf10 negar ao gOVtltQo. os plicado entre IJÓ~. m(ls apontar os abosos. os excessos,
meios neces::ari(ls para mant.e-Ia, proponho 80 Sr, mi- para qae senhores? para nos desl'ulpiLrtLolo "/
nistro da gaerra. uma traAsaccão: Mande S. Ex. dar Disposto" portanto, a r.on·~ed r ao governo os meios
b'üxa =1 todos que li. reC(ut!rerew, um1. vez ql1r1' tenhão de realizar a forç;J, d...cretada, eu Voto p lo art 3·... mas,
completado Otempo de serviço, A flU olr~recerdluma pmen- antes de dar-lhe o meu voto. er.kndo d~;,er fundamlm.
da alltorisan!io o gOVfl no a 5U bsti tui r os qlle tiv-r· m ta-lo echamar a lI.uencão do guv.. rno s .. he a nece·si
baixa pur guardas nacionaes, que selã.o ut:slÍaadus ao . dade de UIl13. Li de recrutAmento C0l10 U;D meio effic:lz



1 GG SJ;ss,lo E~l 10 JJJl AGOSTO JJE 18tH 

!lu rcm~v,Jr os oL·t.1culos com IJUo luta a admiuistt·.,ç~o 
.J1Ura realizar" f•rca, como meio uu nu~ll.r com o nbuso 
quu o governo pratica tio forcar os voluutuios o rocru
tados,tJUO acabJrlio o seu tempo do sorvico, a contiuuar 
nollo por nm, por <lous, por trus, ]>ar quatro o por cinco 
armo~. Já vc o uohro ministro da ~u.,rra que, l;ollllonoo 
do fJzcr·lhe O~JtO>it.ão, tcnbo funtl11do os minlws opi
niil<s no que S. Ex, d1sso nos seus rclatunos o ultima
mente nctta ca~H. 

O Sn. Pnt~SIDEN1'E: -l'el'o.lllc·uto; ,,iio jJú.Ju flllar 
senão a respeHo do art. :5.• 

O Sn. D. MANOEL ·-Nilo posso mandar uma emenda 
Gomo arLi~o adt1invo ? 

O Sn. t•nEs!nENTij: -Não púde maudnr emenda a 
ustu art. :,•; dop·Js poder:\ mamh-h como artigo atilli • 
tivo, pórqne a matorin do ltrli~u é ~implos {Lendo) : 

o 0 gnVt<rno ti.:a DUtorisaÚO a dcst.car 5,000 praçaS dA 
guarda uacioual, em circumstuncias extr:.ordioarias. • lia outr.;s artigos a resp~ito dos qu&os logo direi al· 

gurna cuuha. O Sn. D. Mo~~OE~ :-Ucm; jáomitti a mmha opinião; 
niio posso couforrw•r-uto cow est • ~lt•racuo, nilo descu
bro urn~ sú raz:To que a justili,JOC. Já uei quo a proposta 
!Ja do passnr,taltJU:d vciu da camarauos Sr.;, deputados; 
vou &o art. 5° : (Lendo.) 

Ninguom m'is pAdin~u a palavra, fui o art :l" sujeito 
á voto(ilO ti VJtprovauo, 

b'oi, som dob.lt<, igualmente al•[Jrovado o art. ~~~com 
seus§~ 1• 2" c 3". 

• O governo fica au•orisado a destacar ató 5,000 pra• 
çns fla guaràa IJ~ciou.l, ew circumstancias eJmaordi
narias. 

Entrou CU! discu;,ão o art. 5°, 

O SR. D. U ANOEL: -Est.1 propost.t, convertida cm 
proj·,cto do lei [JOia cam:.r'l dos Srs. deputados, traz uma 
novidade. tr~z uma alteração nus ltls paswdas; nessas 
s" admitlin isenção. 

N:io dou ao governo essa nntorisu~~o. não a julgo pra• 
cisa, r1ilo ó ;ciJiio um meio ue arLitt'io úe que u governo 
pút!o abusar •xtraordiuariamowto. Soo nc.bre w111istro 
d~ guerra tivesEo aceitn~u a emclld~ quo lhe ofl'•rccôriio 
na outi'IJ. camara, rxplicando, difiniuuo o •ruo eráo cir
cum>toncias cxlraordwaria~ s~gundo a di>posiç~o d& 
constitui~iio, Au calar-mo-h ia, n:Io diria nada; mas, 
desrlo que n:io acoitou essa emendn, des~'' quo as toes 
circumbtuncias cxtraurdinori's llcão no juizo do governo, 
declaro qua niio lho dou uma só praça úa guwla nncio
nnl. !Ia ainda par~ isto uma outra razão: &upponha-se 
que se diio o;sas circumstaucias, quo ha, J>Or c~emplw 
reboli ião, guerra: o governo já pó do pr"vor quu 1.6 coe· 
ü,OOO pr~cas da guarda nacion:ll pod;trá ter o.1 rueios pro, 
cises p~ra dchellur n rehellJiio, para faz ar frwte aos irJi
migus e~ ternos, etc.? Náo, senhores, sou tiiu govornist 1 

quo digo que nestas circumHancias cortamento o govcr• 
no serin altamente criminoso soem vez LI" :í,OOO pr;~as 
não lançasstl mão de 10,000, <lo :20.000, se as;iw o oxi· 

O Sn. •·n~s!oE;<;TE oo co~SELHO: -Este attigo F 
jJUSSOU, 

O Sn. D AI.INOEr.:- Não fallo contra o artigo nem 
contra o § 3• do art. 4°, fallo cm geral para vir ao nrt 5' 
o mo>trar a co-rola cão que tem com clJe. 

Nas leis trans~ct:.s, o recrutado eximia-se tamb"m 
dando dinheiro, dando a qmn tia d~ GOO$. c ;,o to V. gx, 
•[na no mappa deste anno não vem o n;Jmcro dús indt· 
vidaus quo se eximtrão por aqucllo meio; v1m o numer~, 
por exewplo, dos qnc forão r~crutndos, dos que Corão 
dugaj•uos, dos que se reeng:tjáriio, ctt:, mas nã·> se d~u. 
e rne parece qu~ do proposito, ,, IIDIJlCIO dos que ~o 
oximi!ãu por meio d~ ttuantia do üOOS. 

O Su. FEnnctn.~ PcNN.~:- Deve ter sido muito di· 
minuto. 

O Sn. D. M.I:I'OEL :- Diz bom o nobro sen~dor, 
tau,bom a.•s1m penso, o como o numero é diminuto, não 
Jl'ldia servir du argumcutJ contro~ a ÍJlllOVQÇ:lo ·: occul
tou-se. 

O Sa. FEUUEJn.l PilN!'IA :-Não apoiado. 

O Su. D. MAN<,EL:- Nos mais annos vi!tha o nu-
moro, neste auno não vem, 

O Sn, ••uEswtN'rll vo CONSELUo :-Nun€a veio, 
O Sn. D. ~hNOEr.:-Parcco·mc IJ<IB veia. 
~la>, •cnborcs, cw quo so fuuda est:l oltcraçõo? l:i 

cuco a ro·posta · 'na cwccs>i.:louo do ch:•rnar homens 
r•lra as lileirns •; mas, so à conhecido IJUd osdB IIU· 

mero ó dilliinuto; '" ó, ]Jara assim dizer, um dedal d~ 
;•gua em um gr~tl'lll lago, para ~Ud tiraNo an recrutado 
esso meio do Jiv.rar·so do uma vingança, dú urna pro
polcncia 't 

Alas, dis>e o Sr. ministro da ogricullum, na ultima 
seisão : • A quantia é tão pt•qumlll IJlW uiio c boga para 
SPr dntla camo Jlremio a ur.a iudtvi,Juo rJUU o veohn suL· 
stituir ... 

O Sn z·n~SIOEN'fl~ : - D"vo lembrar ao n•Jbro sona
d.Jr •tno o quo Cotá om discuo.ii.o t! o art. ~·. IJUtl diz as
sim: (Lendo.) 

giss• mo súcegr1 JtUblico, ahoura o os intoresses esserzciao3 
d~ nação. 

• O govcruo ll~a autori.<:1rlo a o.l11~t.tcar até 5.000 pra
cas da guarda naci·maJ, uu1 circumotallcias cxtraol'ui
llüri~s. 11 

{I Sn. fi. MA~om.:- Já so votou o 5 :;n tio art. 4" 
~t '!Uo rdtu lllU c~ppu~; 'IW:ro u~s~ iocJJÇllu, quero fidla.r 
l: o!Jn: IJ u u a. 

Silo estas as circumstan,i:ls extraorJinHins ela qno 
falia a coustítui•;ão, e não sei purtJUC o nol1re ministro da 
guerra, so tem rrn vista não usar t1esta faculuado, se· 
não dadas Iaos circum;tancias, niítl aceitou a emend11 
olftlleuída m outra camar.,, ~nde tau.bem se quiz dar 
ao minhteril) essa autorisação, uma vez qull elle acei· 
t:t!Se a ditini,;Io ue- circumstandas cxtraordinarias- i 
uao tendo S. Ex, ac~it,du ess3. emenda, não a mando ú. 
mtsa, parqutl sei que não será Ppprúvada. O quo 
mo cumpro ,; 11:Io fozur p:,,snr <'m silencio esta disposi· 
(iio, t.ão contorJ!ar·roo co"l Um voto symboli~o; quero 
quu o paiz saiba q11o mo oppu~ ao ar!. 5", que, no meu 
modo tlu pensar. ú inteiramento drsnocessr.rio, porque 
em circum>tancias extr>ordin:trias o gol'orno dev~ lan• 
C'lr rn:1u, JJÜO só UO 5,000 pw~us, mas do 10,000 OU 
20.000, e altamento culpado seria so o não fi,es;e; o 
úo corto, a <Hswlhlúu geral lo~isla!i va não havi~ levar :i 
m~l ao governo qu~ empr~gasso todos os recursos, ou 
jJara contor uma I'Jbclliilo, ou para f,Jzoo· triuwpbaz· as 
armas brasileiras, su tivcs1em tio o:edir-so com as es• 
truugoiras, uma vez <iUe a furca da liuh;l, ai111h mesmo 
olevaua ao uuruoro do 25,000 prncls1 niio fo~so ba;tunto 
plr<l conse1ruit· esse fim. 

lllasjáprevHjo IJUO somo ~ir;\: , O governo qu,lr isto 
como uu1u tJrova ao r.onfinnl'.\,' Ah I soo ~ove ruo qu"r 
a disposiç:io do a1 t. ti 0 cowo provu do coulianç:., nrgo
ll•'a ;porljuo m1o tluu ao nctual•uillidurio ncnhullla ptOV:I 
úo conll~np. 

I 

I 
.I 
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O Sn. D. MANDEI,' -Púr ora não me adianto; hei d·J 
d:tr ao rninisterio todo> O< méiori necess;rios o indi~pen· 
sa~t'i~ pc.ra rlírigir o paiz, nr1s provas uu wn~auca o 
wiuisturio niio :1'i c::pcrt: d•) mim, IJcrquo decidi!íHncs:to 
lh't.ts não duu, nté verso. com 111Teíto. o flU~' el!o no~ pro
rneUo bu rcalizaJ t1 osJtü.o cm maio,se lá cllOgar, tr~lV1Z g,,jn 
daci11i'IO amigo do miubtcrio, o lhe do, não só e>La como 
outras provas de confiança qna ello rneroc"r por sou com• 
portaOI<oto no o< paço qu- modoia desde set;woro até moio. 

E quem •al1o so o mínbterío óur~r:\ aLIÍ moio! .No 
nosso paiz t11do ó instHel, os ministcrios óe ••wcodMn 
com um.l f,teilidad" imwcnsa, qunlqnet· oooziuha o01r" 
o.'i mini~;tr&s rlá occusifio á uma utndlfi,:acito, pelo meúos, 
o queL~ s:~bo rnos<11o oa hJV•lfá outra .modifi:acriu daqui 
ató dezembro ? 

T~nho visto na diseu;siio da camara rlos Srs. d~put~do8 
quo o goveroo c>! ti nas melhor•'S iotoucúes á respeito do 
guarda nacional, i<to é, que qurr ollivir•-1•, IJUaoto fllr 
passivei, do scrvico p>s~do •JilóOHreg" "''Lro olla,do tew· 
vo~ a cstJ pr11ta, manJanoo Híi acohat' com o• corfOS 
oestacados na Bahia,l'ernaUJbaco, ct•:. En mesmo cuvi, 
a;si.Híu lo :l discuss:to nn. camar:L dos Srs. de I•Ut"•Jos,o Sr. 
ministro da ju.;tiça d·zer qu•J com etreito ella havia de 
nnvidar tortos os os!'orcos plra ifUO a guarda nacional 
f<loSil alliviad. do grar.d~ onus co1u qua car!'tga; "nessa 
occasi:lo prornotteu otreroccr um (>toj•cto rnoairicar,úo al· 
gumas di.<posiçõds da actual Jd da guarda r.acioual d" 
s<tombro do 1851), Bem: ~Sp"remo~ os acto•, porque 
da promessas o p•d~vms osta1uns nós f.rros; as promcs· 
s<>s sao boas, a! ~alavrus com 'lU" elbs se fazem ;ão 
ex·:•llcntes, os actús ó qao JOr ora niio v•jo; o minis· 
torio está caminhando co.n modo, uão qaer compromct· 
tul'-su pelos Eons actos, o quo deseja é viver ~aClfi,,. • 
m;ntú e não dar occasiilo li gran·Jo; dubn;es nu camar11s; 
ues"jamlo ardentementd quo cbc~uo o dia 3 do sotembro 
pam acaOa1· com os to modo ,Ju vid1, pam f~cbar is lo, 

O Sn. SrtVEIM DA i\!oTn:-Mas não acabar coin 
isto ~o urna v'z? 

O Sn. rnEsloÊnE: - Attonc~o. 

gui-mo c Ireis bem. • Nilo f,tço esta injustiça ao minis 
te rio; PRiou perauadido d• quo o ministorio ó lodo libo• 
ral mod.r.do o com critcrio, e tenho cm nbono da mi· 
nha conviccilo o nobre presidente do con,~lllo,quo pres• 
too fiança .... 

O Sa. SnvErnA nA :MoTT.I :-hto agora ú 
terio. 

O Sn. PnEswa:NTE : -Peço alienei! o. 

com cri· 

O Sn. D. MAN••EL: .... tenho demats a mais o no• 
bre ministro do impcrio, quo no seo ultimo discurso •••• 

O Sn. SrLVElRA DA MoTTA : - E' o que faltava, 
O Sn. PnE•IDENTE : -Peco a attPnç:io do nobres~· 

nador, c ao orador p-ço que se occupo da materia do 
art. 5°. 

O Sn D. M. NOEL:- Eu vooU ter; quero móstrar 
que o art. 5" ri orna prova de conftr1nça qao o governo 
pede. Mas o nobre mioisLrodo imr crio tambem disse, 
em uma das Aessaes pa~sadas, qae eu niio era mais liba· 
rbl do que elle. . 

O Sn. Pnl!SID&NTE: -Nilo e:tá em discos,l!o nada 
disso. 

O Sn D. MANOEL:- Oh ! se o~ tá; tudo iss~ trago eu 
para prova da que não pos'o acreditar qu9 o mioisterio 
tenba planos subversivos, e queira destruir a fórma de 
governo 'fUO nos r-ge. Espero que fm s•tamhro elle hi 
pensar nas economias para apresent•·las em maio, o 
por isso não quer que haj~ este anno orçamento; é o que 
se di•se niiBta cas:1 e não levo respo~la. 

H .v, Ex. v ti que não voto decididamonlo pelo :ltl. 11°, 
excepto s~ o nobre presidento do conselho aceitasse DDII'I 

cmen.la de conlormidado com a quo foi apresen'tada na 
outra cam1n c ã que S. Ex. não deu sua annaencla, e 
por isso cabia. 

O SR. MARQUEZ DE CAXIAS:- (presirlenfe do 
'onselllo) Sintu, Sr. t<ra,jrlenle, n4o poder acoitaraemen• 
da em que foliou o nobre sooador peloftio Graude doNort'l, 
dtfluiodo o que siio circunimnciu extraordioarius, e da 
opprovaçilo da qual faz S. E1. dPpeuder a concessão da 
seu voto ao artigo que se disculo. Es•e assuwpto já foi 
ventilado na cawara temperaria, e p:l.rece escu~ado eala· 
belecer de novo o debate sobre maLeri~ prejudicada. 

O Sn. D. i\I•NOEL: -0 n..br•• S<lDarlor paro~e qno 
tom desejos de oiscuur ... cll•• não anda contente.,. Ahl 
posso nillrmar-lh<', sem m~do do errar. quo aquello .di!· 
curso d,J <JU~ aind~ nos Jooobramos com saula•lo ... (A o 
81'. vijconao de Albuqucrq11t) V. Ex. olh~ para mitu? 
ulo so lembra? O discurso tlao fr<tnrJuez·•s provinciars, 
em qaa ello fJi rnuit<> alóm d~ nos todos, aléru destes 
libo:aes do san>.do. -

O Sa. Su.v~JR.I DA MOT'rA :-Ainda o hei de repetir 
nesse sentido. 

O Sn. D. MANOnL:- S1 V. Ex. soubesse o pr~zer 
quu dou a poucos desta casa, o a dilr l'rofunda quu 
cu usou á. muito~, não o rezJetiria de corto. 

Peço, porém, permiss!o para obs~rvar que o nobre 
senador declarou, qu~ndo discutiu o art. s•, estar prcmpto 
para concorrer com o 1eu v~to nllru do autori!ar o go
verno a chamar a servico atá 3 ou 4,000 guardas naclo • 
naes, o.u mais que losae preciso para preenr,her as la· 
canas dcixadaa nn exercito pelas prac•s qoo compla· 
la!sem o sou tempo dJ serviço, quer vofuntarias, quer 
rocrutad,s; cowtanto que o gowrao fosso pouta11 em 
fuzer dar baixa a taos prJçu, immdílistamenlo que se 
acbassoru nessas cllndiçiles e a requeressem. 

O Sn. Soua Fn.INCO .- Eslá sontlo transcriplo om 
lúuos os jornaos. 

O Sn. SlLVElM D.\ MoTn:- Il-,i do repetir a dó>o. 
O Sn. D. AIANOEL :-~'slií transcripto não só nos 

jor11aos, mas ató nas nossas cabeças o nos nossos cora
cM~. 

O Sn. SrtVEIM n.1 i\loT'r.1:- Oh! CJUO fd!icidaclol 
O Sn. D. M>NOE~:- Eis o que 6 f,Jit.r s'crmdum 

lcgcrr; o secwtdtmt arlam ; uis o qu11 ó crnitir tloulrm~s 
sf\~, chamr\ndo a oligarctlia ao rogo o di'tt.Hvlo lho: 
"(lcl'Uoi dr aias idéa~ carunl'hosas do rruu atuda ~oltdj 
flc'ssuid"; tluutriu;1 s~ ó e~t.t, 'JliC eu vou expomlcr, so· 

Antes do prosogoir ponder•rei que de nenhum modo 
podia sor ace1111 esta idéa, por isso que ó sem duvida 
ruenos inconveniont• qnd continuem por mais Plgum 
tempo no exercito praças que por seis a oito annos sa 
hlhituó.r!o ao servir,o militar, ató que o recrutamento di) 
suillcientes meio~ de conce.der·liles as b.i.us a que li• 
voreru direito; do que chamar a ~uarda nacional a 
coadjuvar o oxcrdto em circ:unslancias orJinari~s. afiill 
do proenchor o vacuo czue constantomonto Obtào deixan~o 
aquul!as baixas. 

Dos doa~ rtJalos ó sogar~mento menor para o p~lz o 
primoiro do qu~ o Sl'gnmio; o p~n~o que ninguem con.· 
trarilr;\ a a~fer~ITo quo nc;1b~ d•J avan~ar, poi:r eNio <JIIO 
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não ba quem dcsconhcç~ qu·•nto ú pr•jurlicir.J ao paiz J gurnnM rtil•xi'Jcs a que sou fo;rç;uo pHa contestar varia.ç 
dimnhir·SO n guarda naeJOnnl das su•s or.nupaçú;s aia- proposicúos dv nobre scuador por l'crnarnllllco. 
rias, dos seus mdos do g:lflhar 11 vida, pnJa emp•·•l)'•-1:. No correr do uot do seus nllimos discursús avcntu· 
no serviço militar. rou S. Ex. uma •ssr.r~ilo qno muito ma m"J:oou, por ser 

E' um daquollos males quo Rrl pólo ser tolerado qu•n- minha con"i··c:lo •tno ninguern tinhn G olirdro rJIJ uirí· 
do é a!Jsolutaru~llt" impossível evita-lo ; é nm melo gir-ma >~!lrelha.r.tus p1rwraa. o muito 11H•uos um r.ava
do quo 10 !IãO devo a!J~sar, em~ro~anriO·O em circum- lh<iro ria ordem do nobr~ vücundo do AlburJuerqne. 
stuncias tíio cowmuns e pcrmnnontcs, c:omo são os~&s a C:onsiderou-rJ)o S. Ex. um Jnlltf'urn~.:uto dA oli;.r.:trchia. 
qao o nobre senadot· quor attcndor por sernclb~utu Em prim-iro Jogar, mio roi, senhor e.<, o quonntendo o 
lórma. nob:o a•nactor por oligamhb. Fui pro~:ur:rr no diccio-

Por corto qua o r,ovr-rno nrro pódo uar do prompto nado a stgnili~a~:lo desta {J'Iavm o vi' que ó -governo 
hailo:a a todas <•S pro~ças qu" ftJtdáo o se11t~mpv, ''que dd um JlO•JUO•'o numero do n;ngnnt1s. 
é muito da lamcnt.r; ma• em,rega tll(la a brl<1 vontndo Ora, cu wio conlwço no IJrasíJ cous:~. ~~~uma qua 
om r~gul:ir a~ cuas•s do manoim que "s hai:t•s vao so Sd paroç;• cnn isto. Nüu trmllo SIJJ'õiclo sr·não so Sr. 
dando parcialmente, á proporcii•J que o roo:rut~mentu for· O, Pedro e ao "'u ~uveruo, rep rostJntado pelts 
ncco meios de completar o quadro do exercito, seus miui,tros do el'tadu, E' a isto r1uo o nobre scuattor 

l'ião ha duvirla que isto é Dili mal, torno" dize-lo; chama oliguchi•? Su ú ucstrr sentido que omprrga a 
mu ó muito menor rto que o quo resulto do ccntinuaJo palavra, r·utão co~fosso •rue tcohu s•rvido do instru
omprego dl guarda nw:ional. menta á cligarchia, Até o mesroo nobre senador, sen. 

Mas o flUO mais arlruira, Sr. presidente, é que, co po~PO do mínimo do gu"rra, ""rviu·>A dol mim cu mo instru
qno o nobre Renador a respeito do art, ao sustentou mcnto I""~ acalrJ.r ermr a reld!iilo do Uiü·GranrJo do 
estas r!outrinas, tratando-ge do art~ :i" ví~s~o opresen- Sul. 
tar idéas que parf!c~m estar ern evidente contudicçilo Senhores, nw: prosirJr ntA do conselho viu-se já fo1·· 
com aquollas I cado a apresentar nesr.a trilwna o in vontariCI:ào se.us 

Com elfoito, I[Dando o nobre !Coador eHava prompto bons; creio que não sMci obri~odJ t·•mboru a istu 
a conceder ao governo 3 ou 4,('00 pr•cas da guarda n•· (,Jpoiado,,,) Quunto a meus serviços, rJ[o reenio quo 
cional ou aqudlas que fossem neee>sarias, cujo numero "'la exhib:da uqui, ou llfll qu·•lqudr parte, a minha frl 
se não pódo asaignalar afim r!~ occorrer a circurnstancbs .1a ofllcio. Elia é tt:u limpa, tio chcí'> rl11 se•vi~os, tã<J 
tão ordinuias, c por aosim dizer Eliarias, n'ga·s" a nobre, que n:i<J pú.ln sar,no f;,zcr-m" mnit:t borrr~ snm
approvar o artigo quo aotorls~ o destaaaroeuto aló pra qnn folr trazid:~ á luz riu rli:I, I ;lluitus apoirrdos.) 
1),000 guardas n11cionao~, cm l:ircumstancias ~xtraor· Niiu lu om totl.1 a tr.iuh~ virla quer privadJ, rruor 
dinarias, •ronndo t!IV•Z nem 10 IIOIU 20,000 serião pnblioa, om f,clu que pofs~ onvr.rguu!Jar-wa, (Mu-itos 
h~stantes I apoiaofc•s ) llesold a inf.ncia aóJ•;,cei a se~ui a CHr&tfll 

O Sa. D. MANOEL: -Acha V. Ex. quo niss:1 ha das armas, ~ou Jllho o neto dd sold;,dos, lle toda; na 
contradicçiio? honras r! e que gózo no imp,;rio pr"•o sohr~maneira as 

qu" tenho rroeracido co;:,o militUJ', 
O Sa. PRESIDENTE no comrnno:- Partce que ell• Ern toda a minha vida tor!Jei por uorm:1 olmrleeor 

ó evi-:tentc. sempre, sr3m hesHnr, a todas 11s ordt?IHJ rlt) /{'WtHna. 
o Sn. D. ~1.\NOEL:- Pois cu mostrarei que Dão só n,poi~ quo f!Otrd pa•a o ;mrlamcntol, I'Jil110 rl~ III!llll· 

niio houve, corno lJiesmo que num parece qud houve, fe!lar uma OJJini:lo politica, onw;td-nw >empr" a ntpiOt-· 
Ü Sa. FJIESIOENTE 113 CONSELJW: ·- E' possível quo 

eu ost•ja em erro; mas considero manil'oua a contra
dicção, 

Marcou-se na proposta o numero do ti,OOO ~nar,Jas 
nacíonaos, trio SÓinonte em eatisl•c~o ao preceito consti
tucional que mand:1 fi~1r anuualmente a forc.t. Mas 

.foi um numero totuado por "'tim>.tiva: dissa·eo 5,000, 
como se diria 10,000 ou 20,000; dadas as circumstan
·6tancias extraordiaat·ias, a nece!oidado ó que se torna n 
verdarteira lei; s~ ellas exigirem, para defesa da honra 
e integridade nar:ional, p•&ra rep•lllir uma inva•ão do 
tcrrilorío brasileiro, quo s•j:ro dc!lacadüs to,OOO ou 
20,000 guardas nacionaes, qoo govrrno consentiria ern 
tornar-se tilo cal parlo que >ú (:haroas<o a serviço 5,000, 
porque n lei do Uxação o ii o u wa m11i~ 1 

Acredito quo ner1hum ministro Jrcsitari~ em tomar n 
rcspons•biliuado du uma medid.1, que fossa realmente re
clamada pela necessidade do def"ndot• objectos do tanta 
ruagmtudo; o que de tu•lo •laria depois couta :is cam11ras 
lugislativas, certo da tcl' plooa appr~vaç.:!•J u.\ nsEOmbtóa 
gornl. 

E~ ta flxarrro do tí,OOO praças, portanto, n!i·J 6, como 
j:í di••o, senio por eolimatiO:L o mora formaliolado. 
~rn todo o cn1o n:io importa esso voto do conliaucn, que 
o nobre s•nador quiz r:onsiJornr. . 

A~ora, Sr. presitlonte, já rruu oslrrn com n palann, 
ptrmittl V. Ex. rJu~, cm défes~ proptiil, ou offercça ai-

los homens qu••, por suas idêas e ;ca proccdiutllnto, 
pnreciilo-rno oiTeroci:r rur.iores garanti,s do oràc/Jt no 
mõu paiz. 1'•nhu-m~ comcrvado in•baJavelmonto tldl a 
estas idéas. !Apoiados.) 

JJ.' a isto que o nobre ;ona•lor chamn olígarchia? Se 
ó, então ó cel!n q11d a t8nho swrpre su.!toJlladQ, ruas srJ 
fórl disto existe algum:\ uutra euti•lau" n rpum cu t"uha 
sorvi•lo rl~ instrumouto, o nohro sennrlor roão só mo fariu 
granola obzeqoiu, como ~té cu:npriri11 um rlever, ~or.l:l· 
rarulo frhncamentrl I(Unl A olla o ondo t•xisltl, (Apo-ia
do.!,) Não srJ at11ilo lnfun•Jadamr;nte Jrropo;iç1ies de•ta 
ortlcm coot1·a nrn !tomem porfoittunent., conhocillo D•l 
paiz, e que nil•1 tam o meuor receio do qun sol proceda IÍ 
m~is rigorusn nutop;i;& d·• Fen passao1o. (tlpoiudos.) 

E' p·ara norur, Sr. pi'O>iu~nlu, <I<to IJUanrlo fui oha· 
rnado para Hg•nisar o 3Cianlministerio, o rrohrc so;.a
dor, rcspondunrlo na ti'Íhun• a alg~em t]IIC ccnsurám 
esm es~olba, disso quo o imperador iuvin :1\do hom ins
pirrulo quando dignou-se lfmbmr-se áo mirn Jl:lra lll 
organisaci!o, nas circurustancius cm qu~ entiio so a•hal'll 
o pui~. 

So l!lltiiojulgava S. IJ:.t. vrlr acort.ul.l a minha escolha, 
('Dr cnrto <Jllo 11ão mo rupulava instrumento da oli~ar
llflia. Não frlJIIISsivcl que, sA t•l me suppuzoss~, noh;ssu 
bom inspirad~ 11 rninlla escolha. Oru, se atrl atli eu n:io 
ora instrurnent'l ria oligardJia, o que !lz úep~·i.; disso, 
rruucs silo os meu a ar: too pa;t•.•rinrcs, rruo Illll couMilui· 
!'ao IO.trnt.acutu Ja ~ligarchia '? Não u or.1 naquclla 



ocr.nsião, e ogn·a o sru? Purquo? Explique-soo no. 
bw scn• dor. 

O Sa. VISCONI.Il llE: ALDVQVI,uouc:- Quer <JIIU tU 
~~pliquo? 

O Sn. PHESWENTE IJO· co!le~J.IIO: -- Dnf.l'jv muito ,, 
pcco·l h e i. to. 

O Sn. v!scoNol~ nc A!.nuouF:HQVI::- Olhe 15 ... de
JlOis uHo rnande!JI supprímlr no jurc,.,J o quo uu dissa 1 

O ~n. mcswcNm JJO ct•rwnno :-Rogarei, curo cm· 
ponho, que ~o publiqne tudo; estou ccrtis;imo •fe quo 
o nobro senado!' nr.da ha de dizer corotra a verd .. do, ou 
.!JUO lho esteja m,J. 

Accre.aonton S. E~. qae, so em ISH niTo trutnu elo 
l'•lnlizar a sua ir! é:• ;ingular relativa ao alistm"'"to do 
..xnr.:ito, cxdu;ivumontf! por n1eio do eng.1jamento vo
Junt:Lrio. foi isso dJ:ViJo u ustar a bra1:os com a rollollião 
do Jlio-Gron•lu du Sul, t•nd•J norn~ado o barão do Ca
xias pata lr:1t:lr da plr.i/Ícacf:o Ull )!l'OVÍOCÍl. 

O no!Ji'C senador está olvi•J:d\1 do que so passou. 
Quando S. Ex. entNU p·•ra o miniswio já cu m~a-Jl1ava 
no Rio-Grnn,Jo do Sul havin u>Jos f<alll Ires :wnos. Não 
foi pois o 110bro ~Anoclor qaom mo roorneou, nom o mi
nisteriO •lo quo f ,zh p~1 t '· 1'•nto S. Ex. cu lU O seus c•· I· 
legas JIÍIO Jlzerllo mais do que cont.inunr a dopo3i1.1rem 
mim a mc;rna con!hnça qun cu havia sempre merecido 
do seus antoc.;sonrr.~. do qu.lquor partido que fJS,cm. 

j),, S. E:; o quH ti v~ de p:tl!icnlar foi uma carta qun 
o no:Uro senador tcva a bond<do do escr,nr-mo, lctiJi
tanio me l''l' ter t•u sido osroiiJido senador. Ora, nes<• 
or.casiãu já eu •rn io~trumento da oligarc!Jia ? ou olln 
~inJa nilo rxtstin? 

c:idido, quo leva tudo por Jíantc sem contcmjllac[o com 
libusa ulguma. 

Aiod.1 no, ta sossfio o quo tomos visto? Que S. Ex., 
anciilo maior d•l 00 annos, Ecoador r!o imp~rlo, corise
lhoíro tle mtatlo, em summa um ciJadiio que esta em 
po>ição nlev~<dissima, rcpoto a todo o momento que o 
govllrno ó a peste I Se o nobre sanador assim se cxpri· 
UJisso súm•:nt~ a respeito do ministerio ar.taal, passe; 
não er" JIOr ce•lo nm elogio; mas omnm n[o havia 
gr;:nda in,onvenionte em exprimir-se por tal fórma, 
porquanto nssa peste p~dia d•&npparccrr da urna hora 
para a outra; p•Jdia ser removida com facilidade. 

Aras o nobro s~naclor ~vançou amá proposicilo gene
rica; não fal!ou dos pe~soas dos ministros, nom dos 
miniEtcrios; traJou do govorno, e dechroa que a ver
dadeira peate é o governo. Or., o povo oavlndo a S. Ex. 
rt1pe1ir sempre que a pest~ é o governo, que conscqaen• 
<:in tira? Se a )J<Ste é o eoverno, logo, n~u lu necessidade 
tlo governo; o qual ó a copsequencia de n~o h~ ver gofer• 
no? é a anarr.lua. Ora,porvontura póre o nobre s,nador, 
na posi,ão em qao está, prrgar a anarchia? 

E qn•m aa~so assim se exprime t! algum homem se
quioso d• popularidade e do m•ndo, que, para chegar a 
se a• fins !ioistrus, não trepida 6lll lançar mio do todo1 
r.s m~ios, ainda os maid jl&rigosns? Niro, senhores, do 
nouhura modo; bnto S. Ex. não é esse homem,que não 
l1~sitou em dizor que eJJe mesmo tem sido peste seudo 
miuistro. 

O Sn. D. AfANO& L: - Ello mesmo, não, 
0 . Sn. PRESIDENTE DO CO,NS~LIIO:- 0 nobro senador 

disse que cl!e mosmo havia si lo pest~. 
0 Sn VISCONDE: D~ ALnUQUEDQUE : -E a :não, 
0 Sn. VRESID&N1E DO CnNSELnO ;-Ou O llliüÍ>Ierio 

dil qno fc:r; p~rte, 

O Sn. vrscoliDiil DE ALououEnQDE:- l!so ~gora é 

Sr. prMiiiP.nte, ó prr.niso rrnc so li~ne sa!J.mtln que o 
nr.hre ~roena.lúr nfi.cJ ú llqu":'Jitl homem, qull paroce s~r á 
't'ist'~ do que nc;t:J, r,nsa t~.lS!llmíJ. dizer; u poço ao senado 
qne !J,ja d~ o n:lo jul~ar pelas pal,vrns quo prof·rd. O 
rwbre 10n:.rl"r ti um 1J,m p•i d• f"mili•. graww cidadão, 
"xcellento cavalhoirn, urn completo homolll do bem. ontr~ cousa. 
Qn,n.Jo I!U ni!o conhecia de j•Ofl,, a S. Ex. (d ÍSIO llJ.IJSmo 0 S~. PREiiD~NT~ 00 CONSELHO :-Ab I 
j:i lhe disse cru parlicular ), foz h d~/lc uma idln muito O Sn. VISCONDE DE .-hnoovcnouE: - Eu disse que a 
•11Jferente ria realidade, por wuoa da; pal•vras que cos· peot" iilP os minislelius, c conJirmo u qa~ disse. 
tumava profvlir nesta ca,a. O S!i. SILVEIRA llA MorrA:- Não l1a duvida de quo 

Derwis que servi r.om o no.bro sonador o trnvr•i com alguns o te em ;ido, Isso é vcrdodc. 
clle rel•ciles de amizad,!, reconheci, com graru!ft s:•ti;- o Sn. PnEsrocsrE DO coNSEJ.no:-0 nr,hr~sonadorestá 
fação minlu, que S. Et. n~o er•, nem Jtllr sombra6, tamb•m cnnstantemmto a clamar contra as maiorias, 
os~o homem que constantemente amc:Jça a to~os • a iosinuaudo que niio se lhes deve dar attençãp, Entro• 
tu·lo com btcama1te o haJa~ na I:ob~r.o, tont•>,.qnnndo S. Ex. está no miníhterlo, nllo ln quem 

IMo, Btmhnres, n nobre senador ó inc~p;,z •le m~tH tenha mal3 attlloÇÕilS para com os maiorias. Ea fazia 
um passarinho; ainda não ~u1•i_u zunir IIIDa l11la. Diz parlo 0,. m~ioria qne sustcutnva o !l'inisterio a que o 
llqa,Jias coums rorn as melhoro.• rntonçilcs do rnun.lo, c uohro senador JINtenci~. e l~mbra•me ainda bem qu& 
.Bom dar-lho•·v nk~nca ~uo p:~r~"'''7 ter" IJ:n~n :>o ovo., S. E.t. aJT.gav&·mo o m9Íl que ora possível.,,. 

11eço, portJ.nto, ~~o :<l!nldtJ, repito, qno !!aO JUl~~uo ;t • 

s. r.::c pclns su:.s pal<.vra::; Ido caí;, no erro ern que O Sn. VISCONDE l:& ÁLDUQU&RODE • -Como a lodos. 
eu já cshi. , . 0 Sn. PREMDENTE DO CONSELUO:-Bom, Entio porqno 
· Qaem ouve o n<obre sMa:lor na tnlmoo, Jk1 po.JsJndo não se cansa o noiH~ son:lflor em prt'gar contra ns maio· 
qud S. Ex. >úh·J n" pn.lor par.t c:ortar pela r.1iz todos os ri<s, instnuando quo ti pro:iso abnta·la~? E' uma COUia, 
;,bJsos, wma 11Jo m•<iid:Li extraoodinarias, $altando por na verlarlo, iao:ompraheo•ivHI, não só porquo está om 
c:ima .1,, w·ta• as c~usi.h'rJçúu<, lol'anrro tnúo a f.,;rr<J c opposicão olOUl o que o 'nobre scn;dor pratitJ3 quand<> 
fo~o; ~ tlros rio b'camorte, o b:d:ts nu cahPca. Mas qual! ost;í no pr·ilor, como porquo é impossível gover,Jar Slrn 

Eu jà .<ervi t:om n nnlll o s"nador, o dnclaro quo nunc.1 maiorh om Ulll paiz rcgiao pelo syotcma repr~sentativo. 
vi xninistro m'is twoido, m:ds a:r.utolutlo. Não to- (Apoiados:. 

· m•va S. Ex. uma rnsuluçiio, 11índ' rr.csmo do P"CJ'n"na o Sn. D. MANOnr.: - r~co a pal•vrn, 
importancin, !•em oH vir a rnnita gcntu. U mnis das ve
z••s nii.o sa contt•r1t~vu 1:11m ll Fecção do r.nnsclho do 
t'.StJ•lo con~clho ~UIIJflOlCi milit1r, t!t•:., tiflha ainda uma 

' r , n· ' commissii.n t1Xtrn.·J .. g;d, <:nnq>rJt-t:t ~.;o L tCií1CS gerltlrltt:s, 

Cjtl•J(•UYiíl n ~ad.l i•1st:tr1t!, ;\,to C p·1Ps r?!5St] homem de~ 

O Sn. ViSC'INDIC n~ .:1 Lnaou;~nour. : .,;_Eu lambem peco 
n Jmltvm. 

O Sn. rnr.fJrENN o~ coxslli.IIO:- O nc.lJm sona·ior, 
1lA priJntira vc: qoo i.dlcunl"tivamcnte ao alhtum~ntJ 



]!li) SESSÃO EM 19 llE AGfiSTO DE 1801 

~xclusivo por meio de dinheiro, lembrou um meio de · O quo é mais do n<lmfr~r 1l quo S. Ex. n:io wondos~e 
se obtor as tommas prcds;s... r. o J1uaJ do meu di~cur;o, IJUnndo trata dn confiança, 

O Sn. PnEstnENTR :-Est,, ma leria j:i osl:í vencida. No prim<>iro rn'o, ou n:io f!;va nutorisncrro a S. Ex. 
O Sn. PnE~IDilNTE no co;;set.no: - llcm; como V. E:.:. par~ comph•t.lr n f•Jrça decret.,d.t por rncio de guarJ.1s 

entende que não devo ir rua i~ adiante, nem occupar·me nactonaes, na llypnlloese do so dar h'ix• nos 'o/dar/os 
de outros ossumptnR, ponho aqui termo ãs ob!ervacües q~o a requorc~sem depois de terminado o tempo do ser
que julgaei·me obripndo a f,zer :ir.erca de proposições VIÇO, como prova de confiancn, senão como nro suhslitnto 
do nobre senador por Pernam bu~o, que, como o scna~o sntisfactorio, para quo o governo não llcnsso pri1·arJo 
vô, eu n1ío podia deixar pa~snr sem contestacr.o, da for~a pro:i•a;. no sPgundo caso, nem eu julv.ava ne· 

ces•nna • dlspnsJrão do r.rt1go, nem queria dnr ao go· 
O SR, D. MANOli:L:-N:!o gosto do ouvir c!ta ex- verno uma pruva dd conti:wça, 

pressão • O Sr. senador está em contradiccão. • Não cstmi o nobre ministro s•tisleito .:om esta 
O Sn. FnESIOENTil no cON~ELIIO:-Pareceu-mo. explicaç5~. ou ainda pensará que houve contradicz5o da 

mtnlta parto? 
O Sa, D. MANOEL:- Nem mesmo com es•a modifi-

cação- pareceu-me.-Não me import! que digão que Senh.orcs, nilo qooro continuar na discuss~o, porque 
estou om orro; contradiccão tambem ó erro, mas é monos tenho dtto o que 6 b1•tmte relativamente ao art. tí' o 
desculpavcl. domnís, devia ceder n pdavr~. porqoe o nobre sonador 

(J Sn. PRESIDENTE Ol coNsELHO: -Foi defeito meu que está á minha dir"ita (o Sr. visconde ilc Albuquer· 
, que) como quo tem necARsidado do acu~ir :10 con-

O Sn. D. MANor.t.:- Não mo ex·pJif!uei de maneira 
que S. Ex. me entend"B.iO, porque, se S. El. mo tivrsse 
ouvido, so cu m" tives~o OXJlli~ado como devia, era im • 
pJs.ivill que o nobre ministro ma dissesse quo ~u •stava 
llm contr•diccão, pelo menos que lbo.parecia que cu 
estava em contradi~ç.io .. 

O Sn. rnE!JDENTE n> coNSELno:- E' erro mm. 
O Sn, D. MANon: -Pois b9m; repetirei o que disse, 

Disso á S. Ex.: • Nilo tolero que o governo continue no 
procedimento abusivo úe n•gar h1ixas aos voluntalios c 
recrutados que as requererem, tendo conclui.Jo o seu 
tempo de serviço; o ~e o goveroo ooten.Je que não póde 
ter a forca nocessaria dafldO essas baixas, desde já asse
vero ~o nobre ministro da guerra qno lhe darei a auto· 
risacão precisa para complutar a !ore• de 1-J,OOO homens 
por meio da guarda nacional • Complct~r, quer dizer
par~ que o serviço se fat:a tambam por meio da guarda 
IJactonal ; mo parece que isto é clHo, termina o lo, con. 
clndente ; creio que o ~cnado todo me ouviq prolorir es
t~s palavras. Ora, o nobre ministro da guerra disse-mo 
JlOnen~urn que mandava ~lt' as l•aixas, JlaT& !'U oJTerccer 
a emenda? t:alflU·sa, o nem agora, quand11 fdllun, dis;o 
que ace.itava o mea olferccimcnto. 

0 Sn. !•RESIDENTE DO CONSilLilO: -Principiei dizendo 
qne santí1 não poder aceitar. 

O Sn. )), MA~or.r.: -Bem, por consequoncia cn não 
tenho mais compromiisos com u nobr• ministro da guer
ra. !st•• disse ou antes de f•Ilar oobro o art. 5• · com
bati esse nrtigo, porque niio se traia senão de r.onr.~der ao 
governo nutorisaç1in pau destacar até 5,000 ~:uudas 
nncionncs em cír,•umunncias txtrao•ilinarias; qua1:do 
!~10 oJTered. a eme~rla,, não tratava seniio d• !orçl para 
cucumstancus ordllJUTtas, 

vi!~ feito pelo J,~nrado presidente do ronsclho. Eu po
der!~ entrar na ducu~:são cm qu" eo empenhou o nobre 
prestdonld do conselho, porque h o prof'''sícõe.< prc,ferí
das por S. Ex. qu? não me sonrito bem; por exen•plo, esta, 
que o monarch1 o olig.ucha, é o chefe da oli~~rc!Jia. 

_0 Sn, PRl':SIDEN:rE no CONfoEI,J!O: - 0 que tU disso 
{OJ que, se so TJ·lena a rdle, cu era ínstrumcnt~. 

O Sn. Sour.A FnANeo: -De certo que não. 
O Sr. D. MANOEr.: - N:to mo soou ]J~m isto, p,,;s 

cowo haver um lwmcm quB ponfc. nem por l1y~othesc, 
f!U~ o monarcba do llmil é ciH,fe rld uruc1 oligarchia? 

O Sn. t•n ~~JOEN1:t no coN~ELJrO:-En disse que, se 
essa era a o/Jg;ucbla, en oJ·a 1n•trnmcn·o deli~. 

J Sn. Souz~ Fn.INCO:- I>so tem outro nome é 
mom\r('.hh. ' 

O Sn. rnr~'rnENr~ no cossEtno: - Puis á essa é 
qao lctdJo sérvit!o ><·mpr''· 

~ Sn. n. A!ANOEr.: · O moa nobro amign me pre• 
ventu; <!U ~et qnu p<la e~nstüoiçiio o impcr;ulor do 
Busil o scn dcf"r1sor per]lOtuo é o Sr. D. Pedro H. 

O Sn. rliE,IDE!'>Tr. no co;;mr.no:- Poi~ é esse. 
O Sn, D. M•Nm;~.: -Alas 11ITo sei como se pó.Je 

ch~ma~ o ch..!o d~ monnrchia chefa da o\lguchh; creio 
que o nobre marque?. niio fll recorda do que diz o dic
cionario sobre a ~dinicão de o/i~'rcbin; A ~dmira qae 
S. Ex., hnroPm tão pr:>tioo, tãn f'onhccedor tio• homens 
" das _cousa~ do paiz, ~inda bojo di~• no p:•rlamentJ 
fjUO ll/10 'liDO O que Ó oJigarchin, quando O pojz todu niz 
IJUO o nobro prP•idonto do conselho é um dos membl'os 
n~l'lVt is da oli~archia, 

O Sn. VHCo:o;or: DE ALnUQur.noue:- N:io é. 
O Sn. rnl:'IDE~TE:- Alas d6vo lembrar ao nobre sc

naJor que não e.t:i iss~ em rJi,cus>iio, 

O Sn. D. MANOEJ,:-Tenho do lou.brar a V. E~. 
tamb~m .... 

O Sn. PRESIDENTE:- O r oLro marqa~z Je Caxias 
te_vo d~ •Xplic"r. :.Jguas faclus em sua lltfesa; zour í'so 
oao o lUtcrrumpL. 

Assim, por exemplo, o nobre ministro !la guena man
dava uu:a circular :\,q provindas parl se dar LatllR ;.os 
soldados qoo tivcsso:n completado o s•u tompo de ~e r
viço; ou olfcrccía· Jhu lautas Jltaça~ da guarda naciunal, 
quantas fossem prrclsas para complet:.r a forca ~ecrotada, 
qne ia ser desfalcada com as bnixns do qu~ falici. Corn
hnti a di~p.>si~ão do nrt. :;o quo se refere As circumstan. 
rins cxtr~ordinaJ'ir.s; Mguoi ,, forca pcdid11, por julgar 
~cJ:nccessnrio o on;go, e !'urguo entendi que o govurnno 
considerasse como uma medida do confiança, w!o tootln 
qnrrido aceitar a emrnrln quo {,,i oiT•rccirla na oulra 
e~mnra. Pergunto: o o do está a coulr;diq:ãn. qoJJo pare
ceu ouxcrsnr o uoLro t~rcJidcnto do conso/tJO ? 

O Sn. D ~LINttEL.-T,lmbcm nstou cxplicundoltlgnns 
f•er~os •rn mm!"' rl•f,z., 1 or<fll~ no d!a ow 4,ue se clis
cul!U n proposta, f;llld clu o/ignchi~. 

O Sn PnJ:<mE:nr. :-Mas cu nrro I'""~o eooscutir quo 
prt1gru.!':t c~t:. tlhcu~tri.o. 

. ' 
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() Sn. D. M.1NOEI·: -Não, porque so quimsu full.tr 
em oli~ •r~has ••pontaria V. Ex. e outros mfmlJros da 

mia-so muito a discussão o preen~hi~·Sc o preceito na 
constituicuo, comqoanto tenha já tido occasiiio do ob· 
scrvar qae a constítuiçiío diz que, quando nio fôr fi· 
xad<L a ftJrça, continuará a quo ont<iO IJOuvcr; o por 
c~ns,qu~náa, entendo que {Jlóde ser que esl(oja t1mbcm 
em unid11de a este respeito ... ) , quando não se fixa a 
f,Hçn, continin a do anno antecedente. Ea achava qne 
era melhor uwa emenda neste sentido, o, se o governo 
quizes:c, ati votari~ por ella. !>rescindo da qutlsião do 
.:onli.,nça, não é disto que mo occupo; não confio nem 
duscoufio do gQvcrno, man sem pro tive cm muitu bom 
coOt:oito o nubru prcsidento do conselho, e ató mesmo 
nutru al~nmas relações de amizade com S. Ex., c sup
ponho que lho toniJo dado algumas provas de confiança 
cm outras occas1õcs. 

C'lSa. • 

O S11. SouzA FuANCO: -Apoiado, 
O Sn I'IIIWIIP.N'fl~: - Torno a lembrar ao nolJis sc-

11/lllor ~ou esta n:io é a questão, 
o Sn. Sou?.,\ FnANCO (ao s.·. D. !tfanoel) : - Não 

tenho Jicen;a para fali ar. 
O Sn. vnr.sw~NT!l: -O reiJimr.nto não pe.rmitte, 
O Sn. D ~L\NOEr. : - O nobre presidente do censu

Jho é que tovu licença do Jizar tado quanto quiz. 
O Sn. v~E,mENTE- DefcM ou aggressáo 

sac:io. são cousas muito Jill'crentls, 
O Sn. D. M,\NOEL.- A h I 
O R11. VIIESJOEN'rG:- Defesa e accusaçUo são coa~as 

diiToreoto,, jó. o di>so. 
OS n. !l, MANOEL: - 1\ntão o senador a titulo do do

fez a ~óJc falia r sobro qualquer ma teria? 
O Sn. VnESIIIENTE : - Peco nn nobre senador que se 

restrinj~ r\ m<•t<ma quo está. om discussão. 
O Sn. Souz.\ liMNCO: Náo é dos privilegiados, Sr. 

D. Manoell 
O Sn. O. MANDE~ :-0 famoso parecer ha de am dia 

sr:r discutido I 
O S1t. rn1~s llENTP. :-Pecu ontra vez ao nobre sena

dor quo s" rustnoja :i Lllnteri• em ~iscussão. 
O S~. SouzA Fnmco :-Porque n~o é dos privíle· 

uiados. 
O Sn. D. a!ANOEL :-Tenho cocclnido, 

O S!l. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: -Eu 
cstlVa rlchbcraau, Sr. prdsi:lente, a não tomar mais 
[Jnrte nn dis•oussãü das forças do t.rra a até mesmo, se 
riv~ss~ oceasi~o de f,!ll.~r a qilalquer dos nobres minis
tros, não duvid;uia iusinuar-lhe uma proposi~lio a que 
"" anuuiria de muito l.JJm grado, proposição que teve 
!og~r mais d• uma voz no tompo om qQe foi ministro da 
guorra; proposição quo rem alguma analogia com a 
Ja.rcba que os nogocioN paroctJm tev~r. Reconheço que 
o gov<ruo acha-so v m poueo embaraçado na cxecuçllo 
da constltuiçiio quanto á vollçfio das lois annuas; a 
eossfio upproxin!lL·SC do sou termo, vejo difficuldada 1m 
h~vr.r um~ prorogaçilo. Eu já disso aqui ao nobre 
ministro da agricultura que achava mais facíl recrutar do 
que Íl<zur com que os deputados, finda a sessão ordinaria, 
fiquem n~ camnra; não acredito muito na possibilidade 
de uma prorogação: o por isso, tondo j;l manifestado 
minha opinião Acerca da fixação de for~as; reconhecendo 
que nclla é só importunte o recrutnmonto ou a leva de 
gente, sem n qual ea não vejo meio de manter o exercito; 
julgando quo ba 3lgu:o perigo na continuncilo do que 
exi>te, e desej.\ndo muito remover do meu rni~ todos os 
perigos, estava deliberado a deixar de fallar para econo
misarmos o tempo, para aproveitarmos ainda alguns 
dias que nos rosJilo, Pois bem, se houvesse uma omonda 
mandando vigorat· no anno seguinte a lei do fixaçilo 
votada o anno pass~do, eu votaria por olla, 

O Sn. D. MANOEr, : - Olho que são 18,000 praças. 
O Sn. vtsaoNDil nr. ALDUQUIInQUE :- Se bouvosso 

qualquer modificaçiio. 
O Sn. D. MANOEr. : - 18,000 praças não dou. 
O Sn. VTSGONDT; oN Ai.HUVUI,HQIII' : -Assim rosu· 

0 Sn. rRHSIDllNTll DO CONSELHO:- Por isso foi que 
me admirei. 

O Sa vrsco:IDE DE ALnuouenouE:- Mas S. Ex. na 
ultima sessão fez-me ;lgumas ob.·ervacilos sohr~ ~ pala
vra- poR!~,- de que teano usado cm relação ao go
ve~no. llellicta bem S. E~. nessa palavra, rJiio lhe di\ 
a wterprctação quo quer dar; já me tenho explicado 
sufficiontomentc a osto respeito. E aqui devo notar qao 
não 1cl por9uo S. Ex. se t1irigía a mim, quando !aliou 
nos acontectmentoa de 183!; S. Ex, disse qao bO referia 
a mim, o eu tinh~ uma resposta prompta para dar•lho, 
mas calei-mo. Em 183let832, em todo o decurso d& 
minoridade, cm todo o decurso da minha vida, nunca 
concorri para a sublevação de tropa, 

0 Sn. Pn~SID~NTE DO CONSELIIO: -Nem OQ, 

0 Sn. VISGONDI: DE ÁLDUQUERQUE:-Aiguom foi. 
0 SR. PRESIDENtE DO CONSELJIO;- Eu niio, 
O Sn. VISCONDE DE ALuuouEnouE:- Faca esse con

ceito, mas noto qoo, não só em 1831 como 1•m todo o 
decur.1o da minha vida nanca concorri para a subleva
ção do tropas. 

O Sn. PniWDENTE Do CONSeLI!o:- Nem ou. 
0 SR, VISCONDE DE ALDUQUI:FQU!l: - Por isso é qae 

insisto em ía!lar na educação militar quo tivo nas leis 
pelas quaes so regoloa sempre o exercito e qae ~econheço 
serem as melhores; por isso é que eu insisto em fallar 
e~ b .. !a na cabeça. Não. uso desta !ingnagllem porque 
s?1n capaz de msllr a mnguem: algum passarinho ... 
stm, tenho matado ... o saiba o nol.Jre ministro qn~. so a 
sua fó do oillcio é. tão brilhante, como n~o duvido qae 
seja, ha tamlJem qaom possa dizer o mesmo, ba tarubom 
quem tenha ouvido zunir balas pehs orelbas, V. Ex. 
não so recorda· que foi companheiro de seu:pait Fomos 
majores no mesmo tempo : o nobre ministro não tinha 
ainda assentado praça ... Senhores, não dosPjo, nlio quero 
ser tit!J por velho (Risadas), mas hno de pcrmittir que 
ou d1ga que ne~ta casa s6 tenha dous veteranos, o nobre 
mnrquez ~o Itnn!Jaem Q o nobre 4.0 so.:retario; tojos 
os m~is, estes velnos tcdús slio meus recrutas; eshvilo 
ainda nn uuiversidadd, quando ou tinha já presla·Jo 
serviços ao ilrasil e na Africa ... 

O Sn. M1Nrsmo DE AantcULTUII.\ : -E na Asia 'l 
O Sn. VIsCONDE !lll ALnuousnouE: -Na Asia foi 

qMndo conhe~i o nobre senador. 
O Sn. SiLVEtn.\ DA Mar·r.~:- Mas nita o conheci n11 

Asia. 
O Su. VJSC1NDE DE ALnuouEnoure :-Todos estes 

hommts ~ncanocidas cstavlio nlllda na univcrsidado 
qnnndo cu era jrí QJ!lcial supcríor,lt'mlo s~rviJQ n11 Mric~ 
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0 no Drasil ; dr poi.i !o i que srrví na A&ia ; erão me
r1inos com quem oa hrincsva, pcrguntava·lhes pelos Ji. 
~ro3 da univursírlacle, e aluun.< we dizi4o qu~ já os ti· 
nhiio vendido. (Jiisacla&) O nobr~ marquez do ltanbnom 
militou primeiro que eu, Eempro com uma posJção bri· 
lh~nto, é do uma das f;milias brasileiras que honra o mi, 
e o m~u camarada (o Sr Mafrn) que eslava no Pará com 
o grande José Nnrcbo, com um homoru do • h• I·• na 
cabeça , lambem ó mais antigo do que eo : os mais l1iiO 
dn permíttir que os chame meus recrutas. 

Nunca entrei, poh, em negocio de sublovaci!o do tro· 
pas, não ora capaz do ir &Os · quarleis ler as informaçOPs 
secrel•s; em toda a minlu vida o nobre preoideulu do 
conselho não ba de achu urn acto meu que manche a 

. minha profilsao. 
0 Sn, PREE!l>EI'ITE DO CONSELIIO: - Nem eu tenho 

davida a este respdlo. 
0 Sn. VISCONDE tJE J\LDUQUERQUR :- Mas O nohr8 

J•rosiJ!cnte do conselho refcrwcto ·se a mim, tlisse: • Foi 
110 sou tempo. • 

0 rn, PRESIDENTE tlO CONSELllO : - V, Ex, era mi· 
nis1ro. 

() Sn. v"cMIDE DE ALnuouEnou!l :-Era ministro 
Pm I83l,m•s n.\o da unerra; era ministro da fascnda, e 
uào roo consta que houvesse taes disturbius, Note·se que, 
quando então dr.ixei o poder, oiTereceriio·me na~ta ,·u~a 
uma nom~ac:lo de ministro e eu n~o quiz aceita-la. 
Sabo o uobre miniHiro 1p1e fui lazer? Apresento 1-m• 311 

R"ncrnl (t!U or.t tencutc•coroncl) o o general dou -mo uma 
commiss:to; fui commandar as forças na l'raia·Grandu; 
o ahi l'romovi a insubordinação, no qaartcl-g•noral ba 
de existir a corresponduncia que houve, c o que fiz é 
publico. 

Em 1832 tambem fui ministrodafazcnd'a e do imperio 

estão marcadas; a corola tem attribuicilcs st.luo n~ 
rnaiorias, fJIJo tias maiorias reacs, c n5o das fictir.ias ; 
:1pozar das maiorias de ambas ~s camarns torem indica~o 
uma proposicilo, assisto :1 curóa o direito de d,z,r: • llu 
ll!editarci, • o que equivale a dizer: • Nãu q"c'o, , u 
é neccssario que ORla proposição seji• r•petí~. vur lreD 
lcgislaturas consecutivas para que anião possa s<r con
siderada como lei; t\ necossario, portanto, urua maioria 
constante por trus ldgislaluras para que ella pos.a go, 
vcrnH, e não uma maioria ce ruoa.emo, e uiio llmn 
maioria como se arrarojüo, como sairemos que ellas so 
arranjão, 

O Sn. D, MAriOSL: - Apoiado, que nó~ lodts sa. 
hemos • 

0 Sn. VISCON!I!l DS ALBUQUERQUE:- 0 nobrB presi. 
dente do corrselho tratou de provar que mereceu minha 
couOanca, quando eu era ministro. Su~poniJO que o 
nobre presidente do conselho poderá apresentar docu
mentos muito mais v•Jio~os do que o parabom que lhe 
dei por ler sido escolhido ~enador. 

0 Sn, PIIESÚJENTE ~O CO!ISELIIO :-Eu r,ão quiz fali ar 
nisso. 

O Sn. vrscoNnE ne ALnuou&nQuE:- PoiB f•lld, por 
que pó~e apres~ntar documentos mais valiosos do quij 
esse. Duvido que ministro algum tenba hour.do mais a 
um som general do que cu honrei ao nobre pre•iden ld 
do conselho. 

0 Sn. PRESIDENTE no CON~ELUO:-E' verdarJe isso, 
O Sn. VISCONDE DB ALUuouenouE: -Bem, u nobre 

presidente do conselho a'hava-se no III o· Grande como 
commandan.e das arm .• s .... 

0 Sn, PIIESIDI!:NTE DO CUNSEL!IO: - Comu presidonlll 
e como commandante cm chefd d~s forcas. 

O SR. VISCONOE DE ALnuouenaue :-Qne ordens, que 
instrucções tidJa? queru o mandou para alli? Eu não 
pos'o dizer exactamente, .•• 

0 Sn, PRESIJJENTE DO ~ONSELJIO :-Já não existe, 

e tl nt.lavcl umacirenmstancía quodesejoquc não se repila· 
fui ministro de homens que dizião que eu era seu ini· 
migo c mo tinhiio por tal; mas esses homens querião 
Falnr da rcgencia, chamarão· me, e o que fiz? Desde que 
Jno declararão que tlcavão, eu, para os conservar, fui 
sor seu ministro,~ então disse-lhes tudo o que occorreu 
dapois, ioto é, que nA'o era poasivol qu~ ou llYosse o 
apoio das ramaras (noi!He bem que o apoio das camar1•s 
m minoridade nãu 6 o mtsmo que o apoio das r.amaras 
na maioridade) eu disse· lhos que o meu primeiro ar. to 
seria pôr eo1 prova a camara dos Srs. deputados, o que 
nao faria nenhum esforço para conseguiraapprovncão do 
quo ou 1:1 propor; quo se a regencia queriaque eu fosse 
sdu mimstro, eu me prestava, mas que a camara mcs· 
traria se ou merecia o seu apoio. Fiz ont«ouma prCJ10Sia, 
nito contestoi nenhuma proposiçA'o, a camara rejeilou a 
proposta, e assim mostrei á roiencia que eu não est•va 
habilitado para ser ministro. 

0 SR. rRES!DENTE DO CO!(Sl:LUC:- Respcitoll 1\ 

m~ioria. 

0 Sa. VISCONDE DE ALDUOUEf>QUE : -Sempre raspei· 
!ti as maiorias; mas nilo renego as allribuicu~s que tem 
o poder de faze-las entrar na ordem. Na minoridatle as 
m•iorias das camaras tinbüo verdadeiramente a loteia 
da monarchia ; era necessario considera-las, ni\o affron
ta-las; mas na maioridade, a nwnarcbia, o lhrono tem 
a altrrbaiciio de appollar pua o paiz contra qaalquer 
maioria, tom a aceno de pôr um veto nas decisões que 
11llas tomarem, velo que na minoridadc era muito mo· 
dilic•do por circumstancias muito diversas. • Como 

O Sn. viscoNnE DE ALBUQUERQUE: -Mas qu•·m quer 
que o mandou não conseguiu nada do nobre presidenta 
do conselho, nada so fez, a guerra continuava. Entrei 
para o ministPrlo em 18~4 e já tinha sido ministro em 
!Sr. O; em !840, Sr, presidente, eu nutria as mesmas es• 
perancas que nutria em!S44, olhava da mPsma maneira 
para a• questões do Rio-Grande. Em 1840 nomeon·se 
um preiidentc pacillco, pessoa capaz, mas quem saho 
se esta nomJaçiio foi do 111eu Yoto I Não quero dizer. O 
certo tl que as questões politicas, as questOes ministe• 
riaes llzcrão desapparecer esse ministcrio, o em seguida 
foi nomeoL lo o nobre presidente do conselho que não 
f,nia ontru cuusa sen~o continuar, Em 1844 subiu ao 
poder ouLro ministerio de que fiz parte, o a primeira 
cous~ a quo ellc attendeu foi á rtbellião do Rio-Grande 
do Sul: meus companheiros do mioislerlo ahundavão 
em miu !las opiniões nessa ocoasião, e com eJJeilo foi 
facil obter a unanimidade de todos os ministros para as 
medidas do Rio· Grande. Saiba o nobre presidente do 
conselho que a pessoa que dirigia então a repar1i1ilo da 
guerra, repartição que aliás n~o é a proeminente, admi· 
nistraclio que não tinha n supremacia no conselho, não 
fazia senão aquillo que todos nós assentavamos que se 
fizesse. 

. se v<\,Je governar FRm maioria? J Que ó isto, sonho· 
ros, <tnc paradoxo ~ este? As allribniçúrs dos poderes 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONS!!LIIO: - E' aJmarcba. 
O Sn. VISCONDE n1~ AI.DUQUEnQUE: -Saiba tambom 

que o ministorio achou accrla•.t~ a modi~~ de alimenlar 
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as r.u~s relaçócs p~rtí. ul.tre8 do ministro da guerra 
com o nobre gonrral nomeado por ootru minis
tario, por s"r a p<>Soa com qaem elle tinha mai• 
relacllcs. Todas as medidas se tomár.lo ero plena união, 
tanto as geuo~ como as partir.ulards ou in•lividaaes • as 
medidas geraes o facto provou o que forão; as medidas 
particulares saiba o nobre ministro que não acháriio 
impugnação t•m nenhum dos membros do gabinete; todos 
unanimemente confiúr.io no goncrd que lá estava e 
deriio-lhe amplas allribuições para lleiempenhar um 
srande Hm. 

!la mais umR prova que citarei no parlamento: no~sa 
occasião houve um~ eleicão em que divergi do conselho; 
todavia exigirão· de mim que me apresentasse perante o 
colle"lo dos eleitores (são vivos, não ó srgrudo); nao puz 
nenhuma duvHa em apresentar-me Jl8rbnto o collegio, 
abi manilestou-~o uma lista em que erão do6ijlnadas taes 
e tàes pessoas para deputsdoP, e eu di•se aos eleitores 
que o governu linbd. com effeito muito interesse em que 
fSSas pessoa~ fo>sem nomeadas, sem que todavia exi
gisse o sacri/iâo da conscioncia dos eleitoras, que cada 
um ·votasse eem interesse, mas que eu particularmente 
pedia qlle, se daqu•lla lista se tivesse de excluir al~uem, 
Jlfio se excluísse o conde de Caxias, O conde de Caxias, 
portanto, foi rueu candidato, o porque? Relações antips 
nós nlo a tínhamos, prodite~çilo coufesso que nfo; maa 
co achava que, como governo, devia proteger aqaelles 
que se diotingnlão, e o g~neral que tinln concorrido para 
a pacilicacao do Rio Grande, Pilo podia ser esquecido de 
seu! concidadãos p;.ra representa-los na assembléa geral, 
K, pergQnto, o nohre pre•i•lonle <lo const~IIIO que o d1ga, 
fui ouvido~ Etle foi uleito~ N:l? foi, Qu.,m o rxduiu? 
Estou persuadido que o minJMleriu tove alguma acc•io 
riÍtiso, mas rtdo fui o ministro da marmha, Como estas 
dei então muitas outras povas ue deforuncia ao nobre 
presidente do conselllo. 

!lias disse eu aqui no pul .• m;,nto qu~ o nobre minis
tro (paroce•me que foi esta a expresdi•l) tornou-se ins
trumento da oligarchia, 

O Sn. vJscoNoE nE AwuouEnQuE : - FD1'o-lhe esta 
justiçJ, o seu tHimeiro deseJo ó •ervir a mon:•rchia. 

0 Sn, I'IIES!OE~T& DO CONSELIIO: -Sem duvida DO• 
nbuma. 

O Sn. vtscoNuE ur. ALBUQUERQUE:- F•ço-lhe esta 
j.ustiç•, mas ou Jlosso errar no IDrfiço da monarclna .... 

O Sa I'JtES'DENTE no CON!EUIO: -Como V. Ex• 
lambem. 

O Sn. D MJ..NCII:L:- Eslá dhendo. 
0 SR VISCONDE IJE ALDUII~UEJIQU&:- Ea pOFSD errar • 

"omo sum; c, se os meus awigus me a~verti!sew d8 

qualqu•r d•svlo, nlio ma agastaria com eJics, na ducussA11 

veria se estavaemerro. Em alguns acto> o r10bre marquo1 

nas ultimas eleições Jnostrou·se instrumento dl oli· 
garcbia. 

O Sa PRESIDENTE uo cossr.wo: -llostro o acto. 
O Sn Pa&sloENTE:- A~ho q.ae a quost~o neste ponte~ 

não ~ove continuar. 
O SR •. D·. ~IANOEL :-A circul~r. 

0 Sn, VISCONIIG PE ALDVQtiERQUI>:- 0 nobre presi
den~e do consolho ex.ign1 as minlla>J doularaçõ•s e V. Ex. 
n§o quer que etus faca. 

0 Sn. PRESIDENTE DO COXSELUO:- POCO a V. E~., 
Sr. preside~:ta, qao cunsinta. 

0 Sn, VISCONDE DE JEQUITINJIONH.l:- Aqui não 86 fa 
favor, é o regirueniO. 

O Sa PRESIDENTE : - E ea n5o devo admíltir ama· 
discus;i\o Intel r< mente estranha á maleria du quo se\rllllt.
e muito dosa,radavel. 

O Sn. VISCONDE om ALDVQUI:RQUE :- Nilo entro a 
fundo na !Cataria, fica para outra occastíio; estou mos· 
trando ao nobro warqooJ que S·. Ex. n4o podia Lflon icr
s• de mnneira n6nhama. da expr~sslo dd quem~ servi·: 
um homem pó·le ser in>tramento sem ter esta intcn,iio. 

Oo Sn Pr.EstoEN11l : -Peço ao nobre sanador qae 
não continu~ na discussão deEtll ma teria,. como vai, 0 Sn, PIIKSIDENTE DO CONSELUO: -Que ora ÍnstrU• 

mentu. 
0 Sn. VISCONDE DE ALDV~VEPQVE:- Não digo que O 

nobre ministro soja membro della, mas S. Ex. devia res
ponder-me de outr~ fórma, devia nAo mostrar-se tio 
agoniado com o que eu dl~se. Podia responder que, se 

O Sn. VISCONDE n& AL·nuousnauE: - Tambom n3o· 
poderoi re,ponder ao nobre prosident~ tJo ronselbo, 
quando lliosd que eu aqui queri• lbVar tu:lo a b1ca. 
UJDrld ?· 

é instrumento, lambem o é um irmão meu predilecto. 
C- Sn, ms•toENTS no co~ssLno:- Oh I isso n!o, 
0 Sn. VISCONDE DE ALDVOUERQIJE : - Po.lia dizer, f 

eu digo que a.mbos o são, sr.m injuriar r1etD q nobr, 
marqaez, nem meu irwão. 

0 Sn, PRESJDENU DO CONSELI!O:- Seu irm!o Ó Oli• 
garcha c V. Ex. quer que eu seja inslrumento,.~ 

0 S11, VISCONDE OE ALDUQUI~RQ·VE:- Não digo que 
V. Ex. Sfj~. d1go que V. Ex. tl. 

0 Sn. J>nEStDENIE DO CONSEJ.IIO: -Ainda ÇÜOr., .. 

0 Sn VISCONDE DE ALDVQUERQUE:- NAo IDB falfcm 
em caplnga, não considero o nobre ministro 11om o tal 

0 Sn. PIIESIDEN'rll DO CONSEJ,JIO (com energia) : -
Quem ó que fali ou em capanga? lia alguom quo srja 
capaz do o dizer 1 

0 Sn. VISCONDE !I E ALBUQUERQUE:- J!:n do certo que 
não sou; o t{tt• d1go é qu•• o nt·hro ruit~islro póde ser 
inslrurucnto ~~ oligarchin som ter esta intrnçfto, 

O Sn. PIIESJuE~m no co.~s~LIIu:- Assim, JlÓtl0 ser, 

O SR. PmStllE~TE :-Pó<le explicar-. 

o Sn •. vJscoNoll 1>1; ALvuou~>nauE : - Pois bem, 
f•rdi o qu~ v·. Ex. me mandar, llcaudo salvo o meu di· 
reíto....... ' 

o. Sa. D. ~IANr·EL: - 0' Sr. presidente aqui não 
manda •. 

O Sn. PRESJDENT~> :.-Não mnndo, r .• ço observaçaes 
de conformidade com o regimento, para uvilar discos• 
sOes dcsagradaveis e que embarn cão 11 passagem de Dte• 
did•s inteiramente cs~encia~s ao paiz. 

o Sn. VJSCONDS llE ALnVQVERQUG :- o· q.un eu ~is!o 
foi que o o~·.,ico ro~1lrso é o b&CIIIIlarto, qu~ndo os JUI· ze; 86 constitacmarbitros de todos os podoro1s, ~u3ndo 
os homons qoo te~m de gara~tir nos:'~ propr1ud~du, 
honra e s~guranca, querem ter Jniluonct,a sob;u o •x?r
cicio úos nossos direitos;mas o qno qu•r mo duer? Nilo 
ó uma advurtencia c,uo faço ao meu paiz, para rugtr_ dos 
parigos qno o podem atuo~çar, m~s que ta.h•••Z !"" o 
amoaccm1 Senhort·~. nind.l ll(ljQ ropllo, n rOSIStenclil n5o 
sei 60 é ÚOV~r OU uiroilo1 tn~S é bel?, 
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O Sn. D. MANOEr. :- Facto providencial, disse o Sr. 
ministro da juHica nn oaua c.mura. 

O Sn. Su.VllrnA nA MonA:- Vcnh~ mais esta rcpc· 
ti(:·io de sabba tina ... 

O Sn. D.ALINOEL:-Que consur~l 
O Sn. VISCONDE nE AI.nUQUEnouE:-Senhores, quando 

Entmdo fJUO o pniz o· tá cm muilo lJ a posi~ão, t. ti:•\'ÍI :1 

certoz:~ do •1uc ollo n:lo tem meio• "" rrpdrní•· o cr1mo, 
mo inrJ•lÍcLt, me i•r.or.up•. lfu cht>g11e1 nlé a tlizcr: 
• Tantos militares cr•m su•to I Susto de que? Nrio ternos 
meios de pngar o quo devorrof!S? Não temo.l weios de 
obter tropa para ns IIOCessídadf's do ;orviço? , Eu digo 
que temos muito dinheiro, digo qco tl dever elo minis
terio aprcs~ntnr ao parlamc.:to o o,tado du pdz o re<h· 
mar dos rcpre.•ontantes as mediJas que esso oJlado 
r•quer. Essas medidns podem •~r ~unves; noss<•S erros 
exigem esse sacrifido. E' vordudo que o puvo, quando 
faz s:lcriftcios, perg11nta: • Q11• m fui a r.., U<:t ~CR«'·' 
erros? E' prcch:o punir os criminMos; • mns '-' ~ov~rno 
não gosta muito do.Hodoveo ha de haver, quer •ómenta 
que su fação os sarr1ficios, o niio se diga q:u11 os criminosos 
devem ser punidos. Do meu cornportacncnto, ospccial
mente na pmentc sesslro, não ha governo qu~ >e 1•ossa 
q:uorxar; não quero senão ~üverno fort1>, mas govcrco 
forte não é dar por páos o por pedra•, 

o povo Vu·se opprimi~o, arrisca-so ao c·,J;, falsu ou ao 
triumpho; isto é at~ cnntado no !1ymno da indcjl•'n· 
dcncía: 

Ou deixRr o .pntria livre, 
O a uu.rrcr polo Dmsil. 

Isto cantão os homens o as mulheres, o~ velhos e os 
meninos, o signlfi~a n.1o consentir q:no a libnrdaJc srja 
opprímida, embora haja o porigo do cadafaho; c por 
isso coRtumo dizer CJUC morrer fu~ilado não f•z mal : 
pois Jcsus-Christo não fui crucificado? No~co mnrtyro· 
Jogio n~o está cheio do santos quo adoramos 'l Sempre 
que houver uma usnrpacào da sollcranin ha do bnver 
bacamarte, o uso do llucamarto é n:J.tUrill; portanto, como 
posso ofT,md•Jr aqui alguem cm dizer que tó com o ba• 
cilrnarlc se pótle com a olygarehia? 

O nobre senador, para elogiar-mo, disse que eu não 
mato nem um passarinho ... 'fonho matado muitos pas· 
~ariohos, c ainda hc.jo não duvido ma ta r alguns. E' I'Cr· 
dado quo o meu coração rep(lllo a profissão de ~lgoz ... 

O Sn. PnESIDE~TE no CONsEI.IlO :-Apoiado. 
0 Sn. VISCONDE DE ALDUQUEIIQUE: - .. , e, ainda 

ma1s, quando afllrmo quo e noccsmrio bala na cabeça, o 
quo estou convcnciJo de que sem isiO não havorá disci
plina, digo logo: • Qu~Jo ser ministro da jnstic•, não 
•ru<ro ser da guorra, porque vejo que Jnfdizmor.la, 
J•eJa marcha que as eoUSJS Jeviiu, ha ue ser UP.COS• 

sario balan1caheça. • Não serei ou que queira ns1r della, 
mas acima das minhas inclinações estl o meu dever; se 
cu viss•; que era necessario par.1 msnter as leis, mnndar 
fuzilar um trai.Jor on um cov.rdo, eu o mandaria fu
zilar; terin muito pezar, mns meu dflver rcr.larnava is o. 
Não ha, pois, de minha parte nonh uma fer,ciJacle. 

0 Sn. PfiEiiOENTE DD CONSELllO :-Foioqua CU disso 
0 Sn. VISCONDE Dll ÂLDUQUERQUE;- lia EÚmHnle 

zelo pelo liol coroprimcntc da lei. O nobre ministro veja 
seus artigos do guerra, veja o que se pratica nas n ··
~.ões eivilisadas, a todo o momento estão sendo fuzrJndos 
os militares. Se eu nno dissesse estas cousas, nii.o tinha 
desculpa, porque aprendi o pratiquei; sei qml suo a> 
diffi"uldades e nmar~ores da class~; a~sim como sei a 
honra c a gloria que lhe compet,m, 

Ueceio, Sr. presidente, que V. Ex. esteja um ponco 
incommotlado comigo o não queira que ru respond11 
ao pó da letra ~quíllo para que o nobJo senador me 
provocou. 

0 Sn. PRESIDENTE ''no CONSELIIO! - Não O prO· . ' vque1. 
0 Sn. V H CONDE DE ÂLDUQUETIQUE! - Disse quo CU na 

camara ern uma cousa c fóra outra. 
0 Sn, FDESIDENTE DO CONSEI.IIO: -Que pareCÍ.l1 mas 

qoc não era. 
0 Sn. VISCONDE DE AI.DUQUEIIQUE: - 0 que fac o na 

cnmara, senhores? Sou cm avo do dever; ó meu dever 
110 sen:~do omittir minhns opiniões sobro C·~ rliJferentes 
11rgocios, prevenir os acontecimentos, c niio mo ~cusa a 
r.nnscioneia de ler sido covnrilc: rles;:r•çndamcnto muitos 
o1contt>cimcnlos CfUOIJU previn, re:di~dr:i0·!\11 e realis~rão
!e 1lorc1uc não 1w twrw:írão as r:ccr ssuius tacdhlas. 

O Sn, SouzA FRANco:- Não & ojdo arbitdo. 
0 Su, VI,CONO!l DE ALDUQUEJIQilE!- 0 nobre presi• 

dento do conselho disse qa" cu, quar.do mini,tro, trat, i 
sempre com a maior aJTabili•Jndo (mio me r<uorao bmn 
dos termos de que S. Ex. usf!u) os mPmbrM.da maioJ'ia 
de cada uma das camaras, o quo S. Ex. como tal, !vi 
sempre !ratado por mim desse modo, Senhores, não Cla 
só com os membros da maioria que ru procn~ia assim, 
era com todos; e porisso houve j.1 um JJ(o/Jto sena 1ur 
que disso-me aqui que quando sou mitlistro c•toll sem
pro alogre. A vidl de ministro il5u é certamente ll!<rnzi
vel; mas, no meiJ de nffiicçúes, cu snhh do meu gabr· 
neta risonho e prazcnt,iro, por(jUC muitas vtz:s isso 6 
necessario. • 

O Sn CANSANsÃO DE Sll!lllnu': -·Apoiado. 
O Sn. VISCONDE nr. AI.nuouEnQu~: - E' noccss~rio 

est •r ir;nq:uillo, 6 nocessnrio ter conlianca no paiz o WL 

corõ;a; som i11t0 niio se pú1lt1 sr r mini . .;tro~ 
Poi,, senhores, é possível qno, senrlo eu nnS:cnmnra,q 

tão severo no cumprimento dos meus dev.re•, c rnus
trando tou·• a energia nece>saria contra ~s abusos, désse 
no rniuiswrio por pó os e por p·!drns? ·· 

O Sn. PUESIDENT!l no coN>EI.UO: -E quem diss~ 
isso? 

O Sn. VJ!CoNnE DE .ALnuouEnocE: - V. Ex. disw; 
a pelo contrario, quo no miolstorio fui sompro tímido, 
ncautcllado, consultava;a todos, etc. Assim! f~i sempre, 
fl assim devia ser, até poJa seguinte razão: eu era uu1 
!Cnente·corouel, e niio admitto que urn tenmte-coro11cl 
govuruo generaes. Eu achava convenior.to quq o exercito 
soulJesso que era governado pelos seus Sllperiores, e por 
isso rracria ouvi-los, consulta-los, para rcvistir·JDO tio 
seu pras tigio, sem IJIIO todavia deixasse do consultar 
tamb·.>m a quaes~uor outras possoos ~uo pudessem il.us
trar-mc. E; te procoJiwontu creio quo não meneou con• 
sura •.• 

O Sn. FHESJDENTIJ no CONSEr.no:- Niio censurei. 
O Sn. vrscoNn~ DE Ar.nuoUJ~nouE: - ... nem de 

maneira alguma ost~ em contradi<'l'iio com o !lleu com
p~rtamento 11as camaras. 

No senado, S1·. presiJento, tambom sou muito cor· 
dato: cu j:i disso 11 V. Ex., quo tonho na algiboii'.! tros 
pi'Ojectos, hn muito tempo, ll ainda não ofl quiz aprosen· 
ta r; q:uoro ouvir os meus collegas, quero t•JI' todas as 
atfen~·Jrs, purquo llC.sC'jo acl~rt<lr: guJpos dL) Ntl:lo, pro· 
djJiiaçücs, longo de mim! cm Ioda a 01inha vid1 náo 
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l••nho mo~rrado prc.,ipita,iio, lo·lumo rt·flcr.tir anlosdu · O Sn. rnEHPENTe oo cuN>ELUO:- llu não disso 
o~rar. o nobro mir.istro tÍ mais moço do qtttl eu, pó de isso, 
salrr mais da minha vida, o por!Anto f•z-rno injustiça 
quando pre;um" <fOO ou wu urn .. ., como ss chama nas 
carnur:,s t .... um lJot.,fctgo, um rcvolucionariof 

O Sr, l'IIESIPENTE no coNsnwo ~-Eu disso que 

O Sn, VISCOIWR DE A~nuouEno·u~:- Dom. M•lítas 
vezes '? s'guc ~w partido, po•que "' diz: • Dar1ai 
posso 11rar provc!LtJ; o outro parti•Jo não tom nacl.J tJU~ 
dar. • Soohures, c>tudem bom n mua(ào do nu;so l''iz 
o depois concluào se existo ou não uma oligarclJ!u, V. Ex. parecia, ma:~ qu1 nãu (·r"', 

0 Sn, VIBCONil~ llE ALDUQUEIIQUll:- COIUO querem O Sn, D, MANDE L :-E' tao claru! 
gno eu me cunteolla ? ... 

0 S. PIIESIOEN'fE DO CONSE!,I\0,- PU!t CD: que não 
0 Sn, VISCONDE !JE ALCUQU~IIOUE: - Supponho tt>f 

dado a devida satisf::çrio ao nobre pr'>i,JtHrt•• do comr· 
ihu, a ~rn homem que mo pormí•tirá que lhu chamu
meu mmgo. 

ó, Slll eu. 

O Sn, vr~coNn~ nc ALcuouEnouE:- Nem puocn. 
o, nobru p•·ositlet'~'' do conselho suppue qua c•tou muito 
allltcto, I{U3ndo atgo coitas •·ousas; mas S. Ex. eng:ooa
so: possu ~star ~czaroso, quanda digo verdades amar
goRa~. mas pro cu r o sem pro f,J,ar C<Jm o m: ior saogue
~tio, Se a exprtJssiio ó ma1s ou m•nos f,Jrtr, soa p1Javra 
o rnars on rurmos J.dta., pro\~edo isL(J do mou n~tnrtll; mas 
JJ5o tl mcn lím desattondcr a ningullln, N{lo rnc rocortlo 
so M o poct" S~ de Miranda qucrn dbso : 

0 Sn, rnllSIDENTE DO CONSilLIIO :-AJuito obtigndo. 

O SR FERREIRA PENNA:- Ourndo s~ díscu1íu 
o art. 1 • deste projecto, abstive-mo d~ lmpugrwr o§ ~o 
~a parte c~ que fJxa a furp d~ 25,000 praças para 
ctrr.u~stan01as oxtraordinarias, porquo, tondo i~ual dts• 
posl~ao passado cm to•lns as leiS ant,riorrs, ont.ndo qua 
devo rll>peit'r oa precodenws as•im cslnbelcciJos pó/a 
s.baJoría do poder l•gí3lativo; m•s Mm p••r isso deixo 
do ter sobre este ponto algumas duvidas, fuudadas nas 
r.tzõ ·s, qu• ago,. •xporoi moi sncr.int•m"nt•. 

• O caso ~onto como o cnsr1 f~1i; 
• O J,drào ó l1drão, o boi é bd, • 

Eis aqui uma li cá o quo não ~prendi nns mathematlc,,s. ,., 
lll?itas v!.zcs 11iio procuro cir~uruloquios, porque não do· 
s•·J•I l?mar lollipo, niio dost•jtl ombHacar u goVtlrno; 
vuu dtzendo J, go, vou ndvcrtíndo, ll' e~ ta a cxplieac:io 
d<J meu prucediwcnto no senado. · 

Diz o art, 15 §II da constitui cão: (Lendo): 
• E'dnattriboição da assomb'tla geral Hxnr annual· 

mente, s~<hre infonnacão do governo, as forcas de mar 
e terra or.Jinarias o extraordinuri~s. • 

Diz o nrt, 14ü' 
nuvid~ muito que h•ja um membro tio porlamento que 

dc.sPj>J mab bons ao governo do que eu, o deste meu de
~eJO o< poro, como compensaçãt> (n:iosournuitoambi:ioso 
j:~ o tenho ditt•), n:iu um premio vil, mas o s~r conbe~ 
ctdo com~ bolll sct·vitlor do m· u p~1z: ti is tu mais do que 
l{ttanlo premio me quoirão dar; e p1r11 issn mo esfur~o, 
•1 ~H: I' nn parlamento qtter no poder, ou cm qualquer posi· 
po cm quo ruo ache n<~ socie.Jado, assi:n Deus rco ajudo, 
N:!o rwg<J que sou muito su,coptivel do c1-ro e que pro
vavclm n1o tenho orrado muitas vezes: lllbS a respeito de 
tudo quanlfl o uobro presi.:lonto tio r.onaellio mu accusou, 
tltgo <tuu S. lix. fui i11justo: r. Jlicta mai>, S E~t. púde 
8cr instrumolltu de um11 ou outra, cção, m.1s involuntn· 
riamo~11o, por f•lt1 do informações, por não estar b•m 
possut~o úa vord~do, 11el:1s po~soas que o cercão, pelas 
rclat·õe.< quo t1.m, por certas descontbn~as, etr., 
. Seohot·~s, é cou•a notavel: desconJil sa do partido 

ltbcr•l, du·so que cllo ó extretnado, perigoso, pllriJUe 
t-.111 recarriuo ao h1~·,marto; mas eu não t"uhu este mo
tivo úo ~usto, porque quem ti o partido liberal, s•nho
rcs? Nús col!hccomos os nossos homens, e muitos quo 
t~om seguido atDbJs os plrtidos e sido extremados em um 
e om outra ; sous comp,.nheiros lhes pergantão: • Oh I 
ob~ndonais o nosso )Jartido? , E qual ó a resposta? 

O partido Jibornl r,ão toru n,;da qud tlar. • 
O Sn, Soua FnANco:-Apoiado. 
O Sn. D, MANOEL :-Está claro, 

• Em quanto a asscmhléa ~oral não desi~nnr a turca 
militar permanente do mar e t•rra, ~ub.<i>tirá a que 
então houver, até que pela mesma assembléa seja 
altnrada para mais, ou P'r• monos, • 

C•>tnbinadas as disposiciles destes arti~"'• p~rcce-me 
que el! .• s seriiio mais exactas e conveni<·ntemente cum • 
pridas se a fixaç~o se fizesse segun,to as circumstandas 
reses do pliZ no tempo em que se houvesse de promntg.1r 
a Joi respectiva, isto é, so se fixassn sóm,nt~ a fvrc~ 
or•linaria ou pet·manent~, quando o impcrio se ach•slo 
cm l'tl estado que n~o inspirns.e receio algum ~ela sua 
segorJnça c traoquillidade geral, reservando-se n lixr.çiio 
da forca exlraordinaria para o caso da estar t!Tec~in
meltto alterada ou ameaçada a ordem publica por •}unes
quer successos internos cu externos. 

S•guindo-se a pratica contraria, confesso que não 
comprehendo como possa cada um de nús dar um voto 
consciencioso, para que em circumstan<:ias exlraordina
rias a forca do exorcito se nugatente com corto e deter
minado numoro de praças, não tondo ainda occorrido assas 
clrcumstanc~as, não se conhecendo a orig~m e n•toreza 
dos nconto.ltmentos, não estando, portanto, habilitada a 
assemblila geral para prover, er1m algama probabilidade 
no menos, até quo ponto poderáG elles exigir o emprego 
da força armada, 
. Agora, dec_retamos lá,OOO pra~as pura circomst3nci3s 
e~traordmar1as; mas bem se vô que este numero, assim 
eowo p6·lo ser excessivo, so taos circumJtancias so li mi• 
tare!~~ a o~a pequena parto do imperio, púdo tambem 
ser Jnsuffictenta sa a <iesoruom so e~tortdor a doas, Ires 
ou mais províncias, Qual será, pois, a razão pnr qtto se 
decreta uma lei tão dostituida de bases tfio fa!ivcl! o . . 

0 Sn, VISCONDE llE ALDUQUeRQUE: -Não quero de· 
signar os r:omes dessas pessoas., Com t'lfcito, senhoras, 
o que pótle d;lr o partido Jibor.1l? E>t1 partido não tem 
oulru recurso soniio a explosão; os chamadm cousorya
doros toem csta<io senhores do todas as posições,., 

O Sn, D. MANOEI. :-Apoi~do, 
O Sn. n<cONilE DE ALuuounncue:-,, silo os juizes 

quo rJ,·ci.Jcot das fortuna~; os lar bem com ossos homens 
ti semJHC lwm: como su não hl d~ diz, r qne o partid~ 
I1Lur;.J tliJOrrivul, é ~Olii!'O>IQ uu ,tssas;ino;? 

mcerta cm seus olfeitos? A obrigacile de cumprir fiei-
mente o art. 15 § II da constitaiçiio? Nada ahi vejo 
quo rcalmento so opponha á opinião, que tonho por mais 
r~zoavol- n noce.ssid.ado de prevenir qunosquer nconte
cunentos oxtraordtnanos quo occorrão no intervallo das 
scsslíes, dando dosde j:\ •o governo os meios do manto r 
a o!'Jom o a srgurancn puLitcl? 'l'•rulJc:n n1o 11areco quo 
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não póuo ~o r os ta a razão, porque é bom subido que em · priamonte considerados como cir~nmslancías cxtraonli· 
taos casos todos os br.,sileiros silo obrigados a P"gnr ern nadas, n;to precisa o w•vorno do umn uurorisacão espe
armas, e que a organisaçilo da guarda nacional f•cilita, cial do poder leg!sl•tivu; 2•, que essa nutorlsacão só ó 
quanto é possivd, o cumprimento deste precdto conili· necossaria para circum.•tan-.ias ordinarias, e tendo o ser
tucional. viço de ser prestndo em províncias não fronteiras; 3", 

Passando agora a tratar do art. 5° do projecto, peço finalmcnte,quo o artigo em discussão, em v~z de dar ao go· 
permissão para oppór breves considoraçõ"s ao que dis•e verno um novo arbítrio, cvmo entAnda o honrado senador 
o hourado sona~ur pela J•rovin.,ia do Rio·Gr.ndo do pelo Rio-Grand~ do Norte, rrstringe a que a legislaçfio 
Norte. O meu iiJu;tre amigo pretendo vota~ contrl elle •m vigor já lhe confere, porque fixa em 5,000 o numero 
artigo; segun•lo nos tJeclarou, porque vê na autorisaçiio das praças. quando a mc,ma l~giolação nlio lhe põelt· 
para dest~car até 5,fj00·1'r"ças da guarda nacional Em mil" algum. . 
oircumstancias extraordinarias um arbítrio e uma prova E' certo qno, contra a minhaopiniiJ:o, péde allegar-se 
de conllança, que julga não dever dar presentemente ao como um bom arguuwnto o estylo ha muitos annos esta· 
governo; mas eu, se houves~e de votar no mesmo sen- bele"ido da conceder esta ~>utorJsnção nas lois do fixação 
tid~, seria por uma raz.~o intcimmento d•versa, isto é, rl•s forças de trrra, mas isto n§o fará com que eu doixo 
por julgar desnccessmo o artigo, d~ crer que a venbaeira ju,lill>lação de um tal e!tylll" 

O Sn. VASCONCELLOs; _Apoiado. não consbte t~nto na rrecessidade da autori1ação, como 
na convenlenc1a da apOiar-se o governo com um voto ex· 
pressa das camaras para exigir da guarJa nacional o 
serviço proprio dos corpos destacados, e para f•zer 11 
despeza nee•ssaria, mormente n:io se definindo o que 
sejão circums1ancias extraordinarias, e podenrlo o go• 
vo1 no entender, como tom entendido, que cllas com
prehendem outros casos além dos indicados nos artigos 
que ha pouco li. 

O Sa. FERnErnA PENNA: ~Posto quo esta matPrin 
já lanha sido amplamente discutida ero outra• occnsiões. 
ainda agora julgo opportuno mn>trar a! razúa• em que 
m~ funao, para qocscconheça qu.ldas opiniões é a maiS 
procedente, 

Os s~rviços da guarda nacion ii denominados ardina
rio e de da.tacamento aclliio·s~ claramente rspecifica
dos uo cap. 2• da lei do l!l de setomLro de i850, de 
cujas disposições vê-se que, para ser ell•• a•sim empre
gada em q11aesquer circumstsnci•s, ordinarias ou ex
traordinarlas, é suficiente, n§o só uma ordem do governo 
ou do presMent~ da província, mas ainda uma requisi. 
ç5o da competente autoridade local. 

J:i qu" estnu com a palavra, Sr. pr•sident•, peco per
miss•lo a V. Ex. paraelpliCJtr um aparte que tlei, quando 
fal•ava o nobre senador pela província do Rio-Grande· 
do Norte contra 2 rovo~ação da actual lei de fixação do 
forçan, na parte em que permiti·' que o recrutado se ~xima 
do serviço pela r1uantia de 6008. 

O serviço de corpns dts/acados, que ti o do que agora 
tratamos, e que diil'ore esse11cialrnente do de des/JJca
mento, porque sujeita a guarda nacional aos re~ul~ 
mentos do exercito, deve ser prestado nascircomstancias 
c sob as condiçõas indicadas nos artigos da mesma lei, 
que passo a l•r: 

• Art. 117. A guarda nacional deve fornecer corpos 
destaca doa para defender as praças, fronteiras e costas 
do imperio como auxiliares do exercito de lmba. 

• Art. 118. Os corpos d<st•cados n«o poderáõ ser 
tirados da guarda nacional senão em virtude de lei es
pecial. Dado, porém, o caso de rebellii!o ou de Invasão 
repentina de inimigo•, no intenallo das sessúei da as· 
scmbléa geral, o poderái! ser por decreto do governo no 
municlpio da côrte, e por Hdem dos presidentes nas 
provinci•s, dando-se couta á assemlJiéa geral, lego qua 
estiver reunida, 

• Art. 119. A lei, decrrto ou ordem pela qual se 
dmrminor que a ~onrJa nacional f,rneç• corpos de~· 
tacados para o serviço de guerra, deverá lixar o numero 
de bomens e a durac«o do serviço. • 

A!ém destas disposições, encontrão· se outras mais 
amplas e mais recentes no art. 14 do regulamento de 
IS da novembro do 1857, expedido em virtude da mes· 
ma Jai para a organisaçiio da guarda nacional das pro· 
vincias fronteiras. 

Diz esse artigo; (Lr11do) 
• Aguardl nacional poderá ser chamada po~ delibera· 

ção do governo, ou do presidente de província, a serviço 
de corposdeslac\dos, e empregada na guarnição e policia 
das fronteiras, nlio s6 nos casos de que trata o ar!. 118 da 
lei, R>as turnbcm quando houver perigo ou ameaça de 
invasão de inimigo externo, e 1cmprc que o exigir a 
srourança do estado •• 

Com ost<,leitura croio haver demonstrado:Ji•, qoo para 
chamar a guarda nacional a serviço de corpos de; tJcados 
no inlcrvallo das scs!ões o nos casos que Jlotlom ser pro-

Eu disso que bem diminuto deve ter sido o numero dos 
isenta1os por es'e melo, lembraMo-me de haver ar.ha
do uma prova disto em al~um dos b lanços da receita 
~er•l do imp•rio, e pa.,anrlo immediatamente a exami· 
nar o de 1858-• 1859, ultiruoquenos foi apresentado pelo 
tbeseuro, vi que ainda naquoJJo exercício est~ TerLa de 
receita apenas cbeguu á som ma de 4:8008, correspondente 
a oito indivíduos que ~e uentárilo, sondo tres no munici· 
pio da córte, um em Pernambuco, um no Ceará, um no 
Maranhao e duns no P•rá •. 

O nobre sena1or, aproveitando-se do mea simples 
aparte com a habilidade que todos lhe reconhecemos, 
procUI'OU convertê-lo em um argumento a favor da sua 
opinião, dizendo quP, se o nobre ministro da guerra dei· 
xou de dar-nos esta in •orm.ção no seu rol 1tor!o f~i por
que bem conheceu que, se a désse, seria fila considerada 
como uma raz~o para manter-se, em vez do revogar-se, 
a difiposição da lei vigen~e. · . 

Ora, cu não p~sso verificar neste momento qual fo1 o 
namero dos eximtdos cm c1da um dos annos anteriores 
e se clelle fez monção algum dos relatorios do ministerio 
da guerra; mas em todo o caso creio que não se póde at• 
tribuir 1\ proposito do nobre ministro o seu silencio sobre 
este ponto, visto que, ainda sendo realmente diminuto o 
num!ro, sub>i>te a principal raz~o em que S. Ex •. fun· 
dou-se para lembrar a oonvcniencia de revogar-se adis· 
posição do que se trata. Não subsi~tiria se fos~o facil 
completar com voluntarios ou recrutas n força indispen
sarel para o serviço; mls, eendo isto extremamente diffi
CII, se não impossível, corno todos nós sabemos, bem se 
vô que os embaraços com que luta o governo deverdõ ag
gravar-se do dia em dia, continu.l!ldo-~e a conceder a 
isenção por 6008, quando a experioncia tambom mostra 
que com essa quantia n~o se pó.lo consrgutr que outro 
individuo idoneo vonlm voluutarinmont~ sulutitttir o 
que se isenta. 

Jlavcri• corwmcnto dcmasi•do rigor, c talvez injustiço 

• 

I 

. I 
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se se prohihisso toclo o qualquer meio de isenção, mas 
não d isto o que se pretendo. A substituição indivldoal 
continúa a ser expressamente permítida pel.ll·i, e dolla 
poderá nproveltu-.;o lodo o recrola ou voluntario, qud, 
d,ndo os 6008 ta ainda menor quantiu, achar quem se 
obrigue a servir em sou lugar. 

O SR. SOUZA. FRANCO: - Eu d•s•jaria IPr ouvido 
ao nobre pr~sidenle do con,olho as razões fm que se 
funda para sustentar s ner.•s~idade deste artigo; dese· 
juia te-lo ouvido na primeira vez que S. Et. fallou, e 
nAo vcj~ razão nenhuma para que flilo as dll ngora em 
que o nobre senador pola província do Amazonas de· 
monstrou que o artigo é ddsnecessario. 
· A constiluiciio do imperio no art.I79 § 2.0 diz que nrn· 
1111ma lei será estabelec.ida sem utílidarle publit·a; c quan• 
do d1Z- nenhuma let -, eotende·se tambcm de qual· 
quer disposicão de lei que S>ja sem utili·1ad" poblira. 
Se o arti~o ú dcso•cessnr1o, se a ma teria está prevenida 
om lti, e o esln ~em duvida alguma, para que violar 
assim a constituição do i mp•rio, qu~ não aJmi-te ais po
sição de lei Fcm utilidarle publica? 
· So S. Ex. tivesse tomado a pal.vra na ques1ão, e não 
cm questões alheias, a di~cussão teria mosmo nos pou
pado a occasião de ver mn1s uma vez concedido o pnvi
legio dt• fallar lóra das qucsiGes que estão na ordem do 
dia, ao mesmo tempo que a nós se nega i~unl prinle
MÍO, que eu não peco, não e&ijo, declino até deli", por
que este anuo estou disposto a c~n>ervar-me em silen
cio tlinto quanto lôr po>sivel, até para que tique reco· 
nhecido que não l•l 1amos. porquo não podemos, porque 
nos interrompem e nos perturb:lo. 

0 Sn. VRESIDENTB:-Eujá disse f[Ue:não tolho a pa· 
lavra a nenhum senadur, sená'o, quando o ro~imento nilo 
prrmille que elle fulle como qu"r fallar; o nobrd senador 
uúo tem razão no que acaba de exp6r, 

O Sn. SouzA Fn•Nco: -Eu n;io cliscuto com V. F.x. 
até porque entendo que, s11guudo o regimento, o preoi
dente do senado não póde discutir, o eu nào touho di. 
rdto de discutir com eJ/e, de responder ás suas ob~orva
ções, dando-lhe motivo. para que responda com violacão 
do regimento, 

O Sn, !'RESIDENTE : - N~m eu discuto, nem nunca 
discuti, faço apenas úbservacões ao que se diz, quando o 
regimento me obriga a isso. 

0 Sn, PRESIDENTE DO CONiEI.IIO: - Não qniz com• 
p1ehcndor-mo. 

O Sn. SouzA Fn!NCO :-0 artigo da lei, que se discute, 
~dispensava!, porquo, •c so Ira ta do praças chamadas a 
destacamento para serviço ordinano, temos o art Sil da 
lei da guarda nacional, e se se trata de corpos destacados 
em seniço euraordinario, temos o. art. 118 e temos mais 
um decreto novh~imo a rosptÍto lias praços da guarda 
n •· ional da f•onteira. 

Se, p .. is, se rep•tem disposições desnecessarin•, vlo• 
!ando a conftiluição do imp<rio, que não aolmllle lei 
sem necessi,Jade publi::a, algum pensamemo ba ahi, e 
este Jlllnsamenlo é o de figurar quo o go•erno está auto
rissdo para clJamar a serviço ordinario 5,000 pra~a• 
com a opinião do corpo lt•gíslat'vo qae reconhece desde 
já qu~ e&le chamamento ha de ser necessa~io. O go
verno romo que quer arredar do sohre si a 1mputaç6o 
que lhe c•beria de r.zer esto chamam•nto sem nuessi· 
dade, dhendo: • A necessid de esrã reconhecida na lei.> 

Eu nã" estava presente na o casiilo em que se tratou dos 
artigos ant~rior. s; so estivesse, declaro que teria rumado 
a palavra e rue opposlo mnito ftlfl•mento~ a que passas! e 
o artigo que não adm11te a aubsrituição por dinhoiro; e, 
toman·lo o cxem,,lo do nohre senador pela provineia do 
Amazc.nas, nit•1 l'" ro discutir uma queblii'o j4 encerrada e 
vutada, mas para dizer duaa palavras, direi que no es
tnrlo actual das sociedades ess• isenç[o por dinheiro 6 de 
&blulut• neccsoid .. de. Entrarei, porém, na quPstão em 
discussão, e envolverei com cUa e; la parte da opinião, a 
qu• agora me refiro. 

O serviço d" guarda nacional, o serviço quasi que 
ordinario a qua eJia e11A votada, é um serviço contrario 
á< necessidades da época, ao estado da sociedade, aos 
destioos do im,~erio do Drasil. Senhores, houve um 
tempo em que a guerra era o estado 11atural dos povos 
e enU!o todo o hubilllnte era suldado. Ha paizes onde 
embura o esra;Jo de guerra não seja o seu estado natu· 
ral, o estado de dofeza, o estado de prevenç«o é o seu 
estado natural, porque, rodeados do outros paizes com 
quem tt m ostndo em lula, sujei lo< a serem do um mo· 
mon lo Jonra ou Iro aniquilados, como a Ptussla o loí 
na batalha de Yena e quasi que riscada do mappa da 
Europa como potonr.ia, tem necessidadtl de manter gran. 
de porte de soa pOJ•Dbção armada e quasl toda ella 
adestrad& para r•sistirem ao~ grand•s exercilos que a 
rodeião de todos os ponto~, e que de um tlia para Oll• 
Iro podem atacar sua iadependencia e acabar com a 
soa autonomia. O Sn. SouzA FnANCO:- Se S. Ex. tivesse tomado a 

palavra para sustentar o artigo, cumpria o dever que lhe 
compeld boje, como presidente do conselho e como mi· 
nistro, na discussAo do ma terias de sua repartição; não 
me deixaria a mim, por exemplo, sentido de nlio entrar 
na discuss«o com S. Ex. ai respeito da existencia da oli· 
garchia, e de rdular com todas as minhas forcas essas 
cxpressaes que,. embora nllo estivessem na opinião, na 
vontad~, na inlencllo de S. Ex., liver~o granda alcance 
quando soar.tu figurando aquelle que é o chefe da mo
narcbin, que é o chefe da nacllo brasileira, como chefe d~ 
uma fracção, de uma oli~archia que não póde ser tole
rada em um paiz como o nosso; 

No Brasil estamos em e>tado diverso, cm circllmstan
cias oppostas, e eu sinto que seja exactamente na occasiilo 
em· que o ministerio diga que estamos em perreila paz, 
não rooeiamos commoçl!es, niio temos de nos envolJor 
com oa paizes externos, que venha pedir-se o setviço da 
gnarda nacional. 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSBLIIO : - Nii:o for~o essas 
as minhas palavras, 

O Sn. SouzA FnANCO:- Nilo foi intencllo de V. Ex., 
mas as palavras soarão como tal. 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Soarão mal, 

O Sn. F.~:nnEJJIA PENNA: - Foriio mal onlendidas, 

Senhores, não se diga qae n5o perturba a vida dO 
homem o chamamento para 'o serviço militar, perlnrba 
e perturba muito. No osrado actual da sociedade, quandO 
os hcm~ns teem u111a mis>4o muilo mais grandiosa, a de 
desenvolver suas forÇas em sentido f.voravel a elles o ao 
paiz e mostrarem-se adiantados na industria para qne 
seu paiz prospere, enriqueça o lenha nome entre os 
outros paizos; quando é necessario que o bom em traga 
do berço, por assim dizer, a sua missllo, que sua edu
ca1iio soja dirigida para o fim a que clle se deslina, 
quo o artista tonba a educação de artista, o lavrador 
a de lavrador, o commcrcianto a de commorcianto ; e 
olles estão tomondo todos os dias quo, em Jogar d~ officlna 
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~m quo viio tr,ballnr, s··J~tO lovndos nos qunrt~is para, liAo, principal monto porque ent·Jndo !JUO o governo não 
as.~nntar prncn; que, cmlngnr do oxcrc.icio da iudu•tdo, fica do.~armado nas occnsiões oxtraordinarias, p·l'a clio.· 
toubiio do p<lr nrma no borui.Jro para o serviço d!• guerra, mar a guarda nacional, porque tom para isto nutorim· 
a ~un mi»:i,l providencial não )Jódo ter dcscmp"nlmda ç:io na lei rc.<poctiva, o tam!Jem não fica d<•sarmado por 
da mesma mnncira. Um p:dz dos tos nffo }Jóde ~.t~r ngri- t!Sta tnt'Sma razão, qm1 n~lo, cm qnlllfJUt'r 1 iruum~wncJ;t, 
col.,, 11iio pó.lo ser commercial, liãO pó.te tomar entre o w•rvico ordiu;.rio o exi~ir. A!oSlrtJ•n .. s o Sr rninisu·o 
a~ maiS nnçtít!s o lo~ar prominen'A para IJUU suas cir·. ~l;,. gu1Hra o rontrari(), o dcsr:tÇ1. os esmupulos t[!lll ti!UHIS 

cumstancias o drR!inilo o o Jwbilllilll. do violar a con>titulçfio do imJwrio, votando lei ~om ue-
Ora ilir·sO-<ne-ha: • Jsw emhJrac.t o gr.vorno n~s ccssidnrlo publica. 

meios do prover ii srgurohcn do !'Stodo? • E ou rospon- • • 
rtcroi que não, porquo ninguem lho nega uma forca slJf· O SR MAllQUII.Z D!i: CA~fA~ (rwrs•dcntr. ~:~, con· 
li dento pau os;o fim i 0 eu só quizera, ., já nwsmo sc/110 l.- Sr. pr~Hduoto, eu .lii<Jme po,r q'."' r.oZ·'? m 
disse muitas vezos, qnu 0 ~oloJadu fizmso vida do solrlado; fixou for.ça para cmu~stnnctas .uxt~nordwanas i fui e1u 
I[UO eJJa fosso Ulnll prroll11ãu j qu" eJie tivesse iutoreS60 obodJOOOta a Um proc•Jt.o cnnstllUCI,OOU], • , 
orn ser sold .• do toda a sua vtd;l, ou ao weuos toda a ;u:~ Quanto á ~uarda nal!lonul, eDJ r~gor nao hn•~> com 
vida da activíd,1da, para dcso:mçar com uma p•m,iio, OffHito llecos!ld.~~o do fixar a s.u:l forç1 ~uo rl:vesro s:r 
com um 0,t.bel~cimento ou qualquer m'io tlo vi.la : ohnm.ada 11 scrvrco n1quatlas <!lleumsta.nclns ; ISiopo~r,, 
mas niio qoc o •rtista, o l:vrador, o commercianto fosse ser d~.<pcnsado, po•quei.Jasla o .que eXISto a talrc.<pcJto 
drstrnllido no verdor dos annos pam :1 vida mllit:lr. es na l•l 0 no r~gul•maotu respecllyo. 
!JU-.cOil'lO todos os hab1tos anteriores rJe trabalho e inha· Mas a pr~twa cons~nr.1to t~m stdo proceder-se taml1cm 
bilitando·so vara a sua vida futura de industria. a nsta fixa c:~ o. No n.unsteno do qu.e foz parte ~ nobre 

Eu, portauto, não sou dos que nogão no govcmo o~ senador quo acabl rte sentar·> c,"'""~ !C f,z; pc~hu·se o 
mdos, dou ,0m .constransimonto algum 118 14 000 pra~ do,tac•mentn do 4,000 praças. A!JUI está a le1. (l!Jos· 
ças de prol; 14,000 praç11s do prot que aliús team para tran,fo .0 vo!,.~c,). . . 
co:nmanda·las ~ffiumlidade ncct!ssaria para 25,000 pra· Antes e rio pOis dtsso s-:mrre :,s.<~m se proc:d•ln' sendo 
cas, nào se attendcndo que bavia o rodo terJoo entro esta a pr~llca .constante, ;ulgu~l que n!to dev.a alte~a-la, 
oEsa Gffid~lidado num1•rv~a que traz tanto di,pwndio 1, porque nao VDJO que deli a resulte o mono r 1nconvemento. 
a indispon1avel para padcr ~stendcr algum tanto os qn~- O Sn. SouzA FnANCO:- Acabem•s por uma voz com 
dros. Pelo m~nos desde que a questão ó d<l e•:onomia, as praticas inutcis. 
convinha fazo·la WC'IDO nesta ramo com a pru•tl'ncia 
aconselhada, c não vir sustentar no corpo le~i•lativo 
que ó indispensavul mant•r o grande au;mento qu~ 
llouvo neote ramo de dospoza. 

Mas cu não saio da questão; o chamamento rla ~uarda 
nacional para o oorviço é muito inconveniente, uur Sl'f· 

viço contra o qual todos nó~ nu-s devemos declaro r; já é 
muito que a guarda nacional do n&s•o paiz c;teja 1:io 
mititarisada, Jli ó muito que oquclla f r~"· que ~e niz 
que ó organisada pua dcf.,ndor a cooslitoição, r·src:a 
entr~gua complttawenta a u~ !:,do, que nem s~mpre 
qutrrrá defender a constituição, ou ao wenos dcfmtltl la 
cm tod~ a sua puroza. 

Em um petiz constitucional a guarda nacional nüo 
póda ser mititarisada, não pócle ter sous o111ciaes Wlos 
tla nomeac.!to do governo ; a guarda nacional scr:i assim 
um instrumento nas mãos do governo. E' ditneil dizor 
atá que ponto convém que t:lla esteja á disposiçlto do 
j:OVorno ou que conservo a indepondencia do cidadão, 
com tudo ó ponto inquestionavol que nem toda a officiaii
dade da guarda nacional deve ser da nomeação do go. 
vcrno. 

O Sn. Pnr.slOENTE oo CONSEf.IIO:- Parece .. me quo o 
nobre senador devia ter se lembrado disto no sou mi
nistcrio ; n gora j:l ú um pouco tudo. 

O sn·. SouzA FRANco: -Nunca ó tardo pua rmcndar 
um erro. 

0 Sn. l'llESfOENTE DO CONSELIIO :-A VCrdado Ó qllC tL 

constituiç:1o manda fiur todos os annos as forcas orcti· 
narias o oxtraorainarias. 

O Sn. SouzA FnANCO: -A constituir.iio não tolera leis 
inutl'is. ' 

Ü Sn. l'RESHIENTE no CONSELIIO ! -NJo pórle ser ÍnU• 
til uma lei que a constituição manda expressamente que 
se laca, -

Nada mais julgo preciso dizer em resposta ao nobre 
senador, 

Não havendo mais quom tivesse a palavra ficou adis
cussão encerrada pt•r não haver casa para se votar. 

O Sr. presidente deu para ordem do dia da seguinte 
sossilo : 

Eu tinha dito que apresentaria uma emenda para. que Votãção do art. 5' da proposta cuja discussão ncou 
a forca de 14,000 praças fosse dividida a meio, 7,000 encerrada. · 
em praças moveis, 7,000 cm praças de guarniciio i mus, Continuação da discussão da mesma, proposta com as 
não estando na casa, não a apresentei, o talvez mesmo emendas da cam1ra dos Srs. deputados. 
que, so estivesse, a não apl'esentasse. A minha intenção A 
está demonstrada, a minha vontade de impedir que n s matarias já dtsfg.nndns. 
guarda nacional soja chamn-ln ao serviço da guarniçúos Levantou-se a sessão :1 uma hora e as minutos da 
está manifestada a rc:onhocida. tarde. 

Tt•ndo piiESado que 10,000 prncas !iio m~veis, ~ 
4,000 de gunruiciio, ostá d~monstrado, está rcconha. 
r.iuo evidentemente quo so quor <JUD a guard~ nacional 
soja ch~mada para o s••rvico. Ora, o que, pois, mo Cllm· 
pr~ fazer nesta or.casiilo 9 Votar contra o artigo, por· 
quu cllo é do<noces.sario, c para quo nffo se entenda que 
ou do~do já apoio, corn n minha npprovaciio, a idúa. do 
qno o ornprrgo das 5,000 praças ba de ser nocossario 
ao scr\'ico dus gnnrnitúos. Eu, pois, vot~roi contra o nr-1 

GG• SCiil!liiO. 

P.!120 DE AGOSTO, 

Prcsidcllcia do s.·. viscoJidC ele Abacté. 
SVMUARIO.-Expedicnto.-Otr!e!ll do d-irt.-FixP('ÍlO das 

f~rçns do torra. Discursos dos Srs. D. Manuel, prc· 
s11Jonto do consolho, Ferreira P!lnna, visconde do 
1oquitinhonha o minislro da ngrícultura, 
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J. 's ll horos cll mnnl•:i, ncl•nndo·R~ presentes ~O Srs. 
~cuadorcs, o Sr. prcsidonto abriu a sessão, 

nrhitrio e que nbrão a porta no pütranato; eu nii~ 
O>tou dtspusto ~ andnr a escogi!ar qu•ess,Jo as cousas 11110 
pos,iio agradar aos Srs. ministros, e por ifisO hei de votar 
por cautela contra o art. 6.• 

Lida a acta da 11nterior, foi approvada. 

EX11Ellu::'NTE'. 

O Sn. I•sECIIETAnro Jou: 
Tros officios do mínlsterio dos nfgocios. do impcrio, 

acompanhando os autllgrnJ•hos cJas reHolu,'<l'e~ dl nssem
bléa gera!, nas qu•es Sua bla~•stn1e o Imperuc.!or con· 
~ente, aprovando aH seguintes pensa.!s: 

1", á D. Jos•pha Cruz e Silv1L do Andrade; 
211

, á D. Es•:oh~tica JJasiJia do Soixas ; 

N:io sei qual foi a utilidade qua resultou rl1s uutori!a• 
çcrcs dadns.P?la lei de 1850 o 1856, e nilo sei o ~ucqucr 
o 11ubre mmJstro da guerra fazer ugor3, quanclo os ECns 
Ires antecessores nlio julgilrão ~s<a medida necess'fia 
110m o til, O fcnado deve já ficar corto do qac C!ta me~ 
dida vai tornar·se permanente, 

0 Sn. l'RESIDENTG DO CONSGLIIO: -E' verdade, 
O,Sn. D. MANOEL:-Ah! isto s~i eo. ·. 3•, ~ D, Phtlles Droow. 

Ficou o senado inteirado, o mandou-se communicar á 
Gamara dos Srs. deputados. 

0 Sn, PRESIDENTE DO COI\'SELIIO:- E' conveniente e 
eu provarei. 

O Sn. D. llfANOEL: -Esta medida vai tornar-se per~ 
mnnente; 9 apparecerá de ora em diante na lei de flx&çfiD 
de forças de torra, de maneir.l que utó 11gora para a p•s· 
s~gem dos officiucs de uma arma para a outra ora preciso 
~Jspema n~ lei, ora mister requerer-se ao cc•rJIO lrgisla· 
!Ivo; ma~ 111o não convém, o que import~ cl que o go· 
verno SPJa tudo, fKça tudo. Deploro e condemno se111o• 
lhante systema, que dá ca!Jo do gove~no representativo, 
e doslcredita as casas do parlamento. 

ORDElf DO DIA. 
- I FIXACAO DAS FORÇAS DE TERR.I\, 

Foi submettido á votação, e approvado, o ar!, 5o ela 
propu! ta do poder fX•r.uuvo, fixando as forças de terra, 
cuj4 discussiio ficára enc01r•da nucssão antecedente. 

Entrou em discus~5o o art, 6°, ac!ditivo, das emendas 
da camara dos Srs. dPjlutados, 

O sn. D • .MANO EL:- A lei de 6 da setembro 
ela 1850, que reguJ,lu ~s ac~cssos dos officiacs do exer
cito, disFüd o se~uinto no art. 12: (Lendo) 

• O governo é autori<ado a 1ransfarir para as armas, em 
qlla Si exigem conhecimentos tbeorir.os e sciontitlcos, os 
ulfici<es das outras armas que tiverem as IJabilitações 
<:omplot;,s, c dos c:orpos de ~ngcnheiros, estado·m•ior e 
artilharia, paraoutros ns officinAs que não tiveram õS 
lwJlilitaçõos .. preci~as. Esta disposk1io ~ó terá vigor durante 
o primeiroanno que decorrer da publicação da presente 
lei. • 

A lei de 28 de maio da 1656 diz o soguinte no art.l o: 
• O ~overno fica autorisado por tampo rte um anno a 
t.r:wsforir de uns para outros corpos o ;Jrmas ~o exercito 
os o111cinos sP !J•lternos. gu111dnndo, porém, as dispoRJçcies 
d~ reguJamenlo que buixou com o aecreto n. 702 de 31 
de marco de 181il. • 

J;\ se vu que, Regando a disposição que acabAi do Jer, 

O poder executivo toma todos os dias as attrlbulçiles 
do poder legislativo, ainda nas cousas mais pequenas; 
dõ-sd-lhe mais a autorisaç5o de farer r xcepções á regra 
est.beJ~cida na lei de G de &etembro de l8lí0; torne· se 
Pll.rm~nentg uma outra autorisac~o temporaria dada nesta 
let A na de 28 de maio de 18::J6! Foi o nobre ministro d;l 
guerra quem pediu ou p~lo menos nr.ciLou a autorisação 
para •s traos feroncias dosofficiaes do uma arma para outra 
eml856; ó S. Ex. quem taml1em, se não pediu, aceitou 
a antonsaçlio analo~a. conferida no art. li" que se dis
cute, Para qoe quer S. Ex. tanto ar!Jitrio? Acha poucJJ 
o que já tem? 

O Sr. ex-ministro da guerra, hoje ministro d• ogricnl· 
tura, qno go!la, e gosta muito de arbítrio e d~ todo quanto 
jJôJlo abrir n porta ao patronato, nlo sA Jombrou de 
pedir, ou aceitar no SfU mioisterio, nmn medida como 
a de qoc ~e t•ata, e de certo lllA seria bem facil, porque 
t1mbom unb\ na cnmara dos deputados ~migos que lhe 
ofl'mcessem o artigo nddltivo c~m a mPsrna facilidade 
co111 qu? ofl'creMrão nesta ses!ão unicament• por cOJlde~
ccnd~ncJa com o nobra presidenlc do conselho, ministro 
da ~ucrra. 

o governo tinha npenas o prazo de nm anno desde a pu
blicação da le.i para fazer a 1ransforoncia de que trata o 
nrt. 12 da primeira lei. Acontnceu que, dep•·is de o go
verno ter usado e abusado da fnculdade qun Jbe deu a lei 
em 1850, oflilreceu·se um projecto, quo fui conVPrtido 
eco lei, de 28 dd maio do m•smo anno de 1856, sendo 
ministro da guflrra o Sr. marqucz de Caxin~. 

O governo usou o abusou des•a antoris~ção, e o cn.•o 
5 que os minis1ros qu~ s<•guil'l!o o nobre marque?., qna 
~orão general Coelho, o Sr. AlanoefllelizarJo do Souta e 
1ldllll o o Sr. g.,!Jastião do Rego D.rrlls, n:io prdiriio, 
offo acoitárUo nov~ antorisaçifo. O Sr. pr-.sidente do 
oonsolho no s• u reJat~rio nffo expoz, entre ns noc<!s•ida
'es de sua repartição, a de CJUO tr.lla olmi110 additívo da 
amara dos deput:•d11s, islo t\, o n 1bre mínimo não r.hn
lou a attdnçlio d~ assomblén geral sobre 11 nocessi~ade c 
tllidndo de s<.• dr. r n notorisnçilo qct6 jiL tinh3 sido con· 
'rid3 na lei do 1850" nc• lS:íG: fui um J•rcsmt!quo a 
•mmÍ8!ilO do marinhQ c ~uerrn quiz [;JZCr ao ,;ovcrno; 
as o ~overuo quo não recusa prcsont•JS, quando llw 
a!om arbítrio, comoaconl.oco com estu a1ti~o ntl.:litivo. 
sso na outra camara que o acoitava. Eu mio t'Hou 
sp OitO a fuzer ao g•JVorno presentes, que trag~u 

o sn,. PRESIDilNT~ :- Nllo pOPso deixar pnRsar de~
apercnblda a propoMç.ão do nol1re sen~dor: deve-se crer 
e entendur->e que os membros da. comruiss5o da camnra 
dos Srs. deputados, a respeito da qual J'íiO podemos 
fazer, nem de Jon~•. a menor censura concedMto estH 
~nigo ao Sr. minhtro da guerra, o a c~mam o I'Oiou JlOr 
J olgar quo_ era cor.veniente nos interesses puhli<o•, pn~ 
doltl ou nao podem tor·se cngnmdcJ; JllilS não pótle di· 
zer-se que vol.\cão por condesccndenc!a, 

O noLre senador púde cr.ntinuar. 

O Sn. D. IIIANOEL :-Ora, a isto não se respondo, 
O Sn. PRESWENTil: - Jã fiz a obs•rvnçilo quem~ 

cumpnn; o nobre senador pôde continuar, 
O Sn. D. MANOEL:- N1lo ro•('ondo a ostl n)Jsorv~

ç~o porque oll• JJiio meroco re1post11 o vou coulinuantfo. 
Qun ntílitl.tde p6.Jo o ~ovorno colher desta nulnrísa

ção? g• pnRsivcl, é provavcl, ó mosmo certo que um 
ou uulro rdfercs )lossa qnoror passar u~ um:• nrmn pur11 
outra, mas .10 estes c:n.10s ;ão pour.o2, os officiae$ 
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Jlod•!m ~ontinan n r~qaoror r. r.s>cmblón ~oral l~gisla
l.i"n, H OSta O f.,r;l. pC•I'IJUO é llffi~ d"peiiSfl lln Jei, 

nuadamcnto a tomarconhecimrnto de nm grande numero 
do r~rzuel'iwontos do offir.iaes pretendentes a passagons 
Gtl 11m~ p~rn ~lt\ra arma; rPqaoritnentos qur, nrlo tMm 
•irl•J dociai •tiS ~enão ouviJ,, o governo, ~ ~ompre do 
ltC!!ordo com ns suas ir.formrtções. 

Se c•.':Yl c:fTeil.t· n n ... t,l~o:-idado ~~ Ut1lirl;v1a pnhlica exi
{~ii·.!w ··ru: 11 'J.~Ier~.; da arma. de Cli.'o/'ailari~t prtssc ·,..w.ra ;t 
,t,, inf.liJt,·.ti.l) •r~J IIJI'!'lliO, tet;rJO ns lw.b!Jitfli;Gd.s pred!ií.IS 
p~."::í1 P'):· r.o~~q:qdü, !J'l'a artilheda., o qu,) custa, sur1ho~ 
,._,x, :1 t:str~ c,nr.:.i:d Jiri;.;ir ama ~imtJios peth~ãu A asstm
:hlrh ~·;1!rrd IJ•gü.Ltiv.~ tpv.~ Ptn Cl\Sús tueH eonr.nlta. ouve o 
!!,I.JVHnu ? (.!1.tO nt~~ .. ·.s.~id.ldC temos u6s dt"'l dospírmo-no,q 
dr• uma nl.tri IJUiçliu qno no~ ~ompete par. d•I-Ja no ~o
verno, como se o gc1verno estivasse mais haLilitado para 
prover ás neccsá,1ad<•s publicas do quo o podor legtsla
tivo? Quo nr,rossidado ha. smhorcs, de ~A dar mais ~sto 
arbitrio ao governo, e arbítrio de que elle ba de abusar, 
exercendo o patronuto, que tudo \IJDJ invadido? 

A razão por que to~os os ministros quoreru arbítrio, 

Da di'l•osicao do attigo nrJrJitivo não ia pó·ic seguir 
mal algum, pnrquo está concebirlo do tr•l maneira que 
ti impos.ivel dar lozar a prejuízo da terceiro; basta 
considerar que o official trnnoforido não consegue a 
P"ssag,,m sem ter ~s hnbiiitncucs da arma em que vai 
servir, e sempre indo SBT o mais moderno desFa arma. 

Isto deixa fóra da qualquer !lovida a impossibilidade 
de abuso ou patronato. 

Um segando-tenente da artilheri~ é reprovado em ai· 
gum anno do curso dos ta arma, flc~ por isso iollibido de 
entrar em promoção; o resahaclo qual á? Que ba do con· 
tincar a sen•ir nté completu seis ou nove annos, confor• 
me tiver sentado praça v~Junt•rio ou recrutado, som mais 
poder ser promovido; senao afinal escuso do serviço, que 
aliás podia prcst"r com vantagem sua e do paiz se fusse 
mudado para outra arma. 

Para que poss~o, eo. taes casos, obter passagem de 
uma arma pua outrk, é de mister recorrerem ao poder 
legislativo, que se reune em maio, no entanto que desde 
lav~reiro estão f"chndas ns m•trirul•s, e a escola militar 
a funccionar. Ahi está, pois, perdido um anno, e ás ve
zes dous, além do tempo que as eamaras gastilo para tu
mar em coosidoracão objectos de uma im portancia intei • 

ó purqno elles mais ou monos estão eivados do UJk!dito 
espírito do r,atron3to, que é um dos meios com alguns 
governa, du que muitos exemplos hl nesta ca~a que se 
!Jom ru:·entes. Ea, senhores, que mo tenho tpposto a esse 
torrivol meio de governo, eu, qae teuho combatido o pa. 
tromdo o o hoi de.cornbater ewquaitto me restarem algu
mas f,,~q;a<, uão posso nu modo nenbam annuir á medi
d"s con•r,•ri>~s mteiramente ao fim a que me tonho 
propoflo, Q~o me ;,.p,u·ta a mim que t.enha no ~i.nis
terio nm :J.ungo I Porventura ess• amtgo será mtnJstro 
etarnnrMnte ? Será mini>tro wesmo durante o anno 
d•~l~ Je\? Que 111rport~ que eu tenha alguma confiança 
cUI ~r.emhros do minis!erio, se ellt's estão em minoria e 
podem cabir mais cedo do que pensão? Qoem sabe 
r.e ~s dissençúes ontre os rninistros não darão em resul
tado alguma nJ(JUifloação, como ncontoceu com o Sr. Sa· 
r~iva, em qur:rn eu deposit<Va confiança? 

ramante secundaria, · 

No seu pri1neiro ministerio prestei-lhe o meu fraco 
anoio, " esp•·.rava quo rlle seguiN>O no segundo a mesma 
politka " m<,deraçã?, quo tanto distinguiu o gabinete 
pwi.Jit1o pelo Sr. nmquez do Olinda, Posso eu ter con
!hnca nu Sr ministro •le agricultura, no Sr. minhtro 
da f,,zunlin ? N5o; estou no estado de desconfiança, 
atterltll o r•ssado do ambos. 

Se nfiO fnssoJ!I'l os doas ministros que ainda me inspi· 
1iio r.onfiança, l1a rr. uito estaria em opposicão forte e de· 
cil.iida. 

11as se vor actos bem signiftcativos o ministerio cum
prir as promess:ts sol•moes que tem feito, ou não me 
)l!mbrar,•i do pasôado, o f•reí votos para qao continue a 
dirigir o pli~. 

I'or tu las estas razcre~, não posso dar o m~u voto ao 
nrt. ()o, ó remis uma inuovação na lei da forcas ~d terra. 
Qu.wrlo quizc·rüo autorisacão •nnlog .. , mnndári!o propô r 

Niio fCi, portanto, que possa ltaver o menor abuso 
deste :migo additivo, 

O Sn. D. MANOEL:- Sei eu. 

O Sn. MAnOtrEZ DE CAxt,\s : - Pois ou sou militar, 
a mini>tro da guerra, sd algum~ cousa dest<~s matarias, 
e uiio posso deôcobrir meio de abusar de semelhante 
disposic:ío. 

Repuo, desde que a passagem do official depPnde das 
condrcü~s de su~ habilitação para a arma Am que vai 
servir, e d" fi,:ar sendo o mais moderno da arm.t, ó im
possivd abuso e p>tronato, 

Creio, portanto, que o senado fará bem em approvar 
o actditivo. 

O SR. D. MANOEL:- Pelo qne acabo de oulir ao 
noLre ministro, esta medida não V•le n:.da. 

0 Sn, PRESI!JENTE DO CONSELHO: -Vale DIUÍtO, 
O Sn. D. MANOEL :-A prova de que não vale 

na,ia 1\ que nem S. Jix. nem srus antocessores Ee lom
lmirão della: na o>mnra dos d•putados foi que a rom
missão da madnha e ~uerra, cujos membros niio sei se 
>ão militures ... creio que é o Sr. Zacha1ins de Góes e 
\1u~comello~,que não é militar, ó o Sr. Pereira do Sdva 
quo não é mlllt:1r, é o senhor ... quem é o terceiro? 

O SL. PnllSIVEN1'E DO CONSEJIO :-0 Sr. RPg.? Barro~. 
O Sn. D. ~!AN•·EL:- Não contribuiu para isso, 
0 Sn. PRESlJJCNTE DO CONSELHO: - N.'!o deu VOtO 

om separado, 

11 msolu•.·:\l• de q11o lia pouco f,IJlei, quo ó a lei do 28 cte 
waiv dtt J SJ(l, h(rj~ qw~r-se antorisnçào na lei linuua, 
Isto é, •1uu,·.;" autori,arii·.t em todas t1s lds anouas do 
Jb:.açih d., ful·ças tln ttJrr;,, E ha de vir lOJ,\'u a cboraúui1a: 
ar:-SlalllllS no fim di' St•SSliO, a Jci nii.o pódo VU}tar U. OUtra 
Cil.Uiaft11 O ~enar!O titW8 aiJrOVa-Ja. CClW 0 Urt. additiVU f 
Soa 1W11Jida "!'<\ neceosari~ ou do uma ur.iliua·1c tal que 
lltiVr:;se ostu anuo Ull"':·auo passar u. autori::~acão io go .. 
,.erJH), pnNJUt1, sunhQr~J:<J, JJiLtl ~pr~sentárào uma rosolll
~ãu, como" uo lS::iG, que o<'gur:nnonto nilo passou pelo 
tuull voto? 

O Sfl.. ~IARQlJh~Z OE CAX!i\S (presidente rlo cnn
sdhn ). -E' wr,llllf• 4110 nfio perli a I>Utom;•çilo dada 
1wlo 11rti~o addiLivo. ~~lia, pur~m, foi~me OfTtHdcidn na 
t1Hrra ci.l.mara., ot .. r:eitoi-a pnr pnrt~cPr .. mu utll e regular. 

Oro, a r:min pnr que fui-me oJ:rorocida, consiste na 
conVcJOÍt•nd~ do hvr•r UIJII'!lta CJmara do estar conti-

O Sn. D ~fANOEL: - Mas niio contribuiu pnm isso. 
Os ami~os so Jembrár.'!o ao oJf,Jrecer este presunto ao 

Sr. miniHtr~, o S. Ex. uo•sA: • Pois bem, aceito. • So• 
nhores, soa n/A'rirta valo muito, so é do tnnta 1mport:on· 
1:i:1, po1HtL Mcuprtr ao nobre miuil<tro 1la guerra e aos 
seus antec,..ssoms? Se o exercito v• i colho r uma grando 
vaot·,~cou dest11 n..v~ autorisnçüo, como ó pos,ivel que 
m•rd;tr&s tr<O uistirll:tos, como os qno tecm estado á tosta 
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da repnrt!cuo da guerra, não tivc•snm dito: ·, o serviço 
publico oxigo qua o goveruo seja pcrcnnumonF· au!Oti· 
sado par~ tfltDhJUrJr o a.lf..~ro."> da uu11' pura. otlt,·a arma. 11 

Mus o ~r. prewl.,ntu do r·ollselho as.<<V•lfOU qu" wio 
twha peLUdo o {HHSentt\ f!UH .se linlitrJU H(Jttnt~s a. aceha ... 
lo e .ha pouco ai;ue i{UO a autulisaçflo nilo tinha iwpor
tanna. 

~la;eccrcs:entou • quo6 tal a3ffionociadepr"ton~entos 
a e:-tnR tram;ferAucHu,que c,s dtJput:u1o~ veudt~ .. llo trio ata.
rcfart~s, e~twdiJtão quu ~ra IDillll••r d:.r ao governo uma 
autonsacao 8mpla. • DuV!ao uoHta Jlropostçilo~. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELIJU ; - Porque duvida? 
O Sn. n. AL<NOEL: -Dou a rl7ilo: por,/UO nas fo

lhas, onde véw 0.1 rt•quertmeutos do officia9< que que
rem pnRNar do uwa arma pam outra, não to,bo visto 
c~sa affiu?ncia, e. eu sigo as discussões da outra cawnra 
dia por dta i duvtdo, poltunto, que haja tantos requB· 
rtmonto.s do alf~res (~ote-se que ó de alferes sõ, porque 
~ aat~ns~çao na o VAI além deste posto), pedindo a trans 
1orcncta de uma arma IJ!ra a outra. 

0 Sn. !'RESIDENTE DO CONSELHO; -Pois CortiJlcO• 
lhe que ba. muitos, 

O Sn. D. MANOEL :- Duvido. 
0 Sn, PRESIDENTE DO CONSELJIO ; - Pois duvido ... 
O Sn. D, MANOEL:- A h l ~e V. Ex. se refere ã 

~ecretoria. da guerra, não ponho duvida, porque bastava 
V. Ex. diZe· lo i ·eu fa!Jo em rel<~çilo á caruara dos de· 
putados. 

0 Sn. PRESIDENTE no CONSELHO: -Os pedidos vão 
antes dos r< querimentos. 

O Sn. D. M.INOEL: -N:ío ma consta qu~ na camnra 
dos dcput.dos haja muitos pedidos do alferes,· prctan· 
dendo passar de uma arma para outra. Portanto, creio 
que não foi esta a raz:io quo WúWU 01 membros d:L 

commisõão de .marinha o guerra a olferecer este prosente 
ao m·b~e mtn.utro; a ra1ilo é outra que eu j~ disse, 
mas n no repilo, porque .se .observc.u que não posso 
diZer nesta ca~a que um mdtvi~oo tem complacnnc•a. 
condcscendencta, deferenct~ com seus amigos. Que !ali 
Chegámos a este estado? Chegamos! Haverá cousa mais 
natural, mais propri• do homem, princip:.ln•ente do ho· 
mem que te~ confi~nca om seu amigo, do que o!Terecer
Jho uwamedtda que olle entende que envolve uma prova 
dessa confiança? Pois não pnsw dizer bto no senado 1 
Como, senhllres, dizemos tantas vezes: • N:io eur.cedo 
ao governo esta otedil!i!, porqu• não quero dar-lhe es~a 
prova de confi•nca, da "cíeroncia, da cowplacencia, , 

O SR. rnr.sro~NTE: - Acbo que é mAibor que o 
nobre senador !150 continue nesta matería. Entanrlo quo 
niío EO póda d1zer quo uma cummisst\o da cnmara doR 
Srs. d~putados, e monos que a cawara vota por com
placencia. 

O Sn. D. li!ANOEL :-Como prova de confiança. 
0. Sn: PRESIDENTE:- Isso 6 dilfarente. Atlrnitto qne 

se dtga Hso, o tawbem qu" a camara foi induzida mo 
erro" por is• o ó que o senndr pó lo emon•lar o r·ojcit•r 
as s~as proposiçile~. mas não qutl olla vote ror COlllpla
conctn. O mfllhor ó quo o nobre senad~r uilo continúa 
Itusto., quc:itfio, 

• O Sn. D. _M.INor.r.:- En nfi·J contint't••, tanto que jn 
dtsse qno nao r~putla a p~tl:ovra. . 

O Sn. NtgswJ~~Tl~ :-Pni,~ h~m; ~tunira continuar nn 
distussão tltt m<tol'ia tlo :trtigo. 

? Sn •. D. liANOEL :-V. Ex. quer mo on~inar o <[Oe 
hei do ótzer; qner.er o llllcrprr.to das minhas p•lavrns ... 

O Sn. PRESlllENTE:- Não imponho consa noohum:t. 
O Sn. D. MANOEL:- E.' molhor qu•l V. Ex mo vá 

msínando o que dwo dizer .•• Felizruente niio careço 
do wostr•s. 

O Sn. PRESIDENTE :-Eu reprovo, Pm virtude da au
toridade que mo Oá o rrgimcrtlo, t:crtas tXpresiõ•s que 
ulle não •ilmitto; nada m•is f•co. 

O SR, D. MANOEL :-Se eu compulsas.:A os .Anna1.1 
havia de encuntrar mui!a cousa boa nos discursos do 
V. Ex, 

0 Sn. PRESIDENTE :-RespGndo por DIÍID. 

O Sn. D. AlA!'iOSL:- Os discursos de V. Ex. 
0 Su. PRESIDENTE:- Rcsponio por mibl, 

O S11o D. MANOU:- Queria v<lr as palavras qae lá 
estão. 

O Sn. PRESIDENTE:- Entendo que deveria to r sof• 
Crido observações se alguma vez sahi da urdem. 

O Sn. D. MANOEL: -E' uma censura aos sans ante
cessores, que não o cbamárifo :i ordem, qa~n 1o V. Ex. 
us~a de expressões muito pciorea do que as que profuri 
ha pouao. 

O Sn. PRESIDENTE :-Convido ao nobre senador para 
entrar ,,a discussão do artigo. 

O Sn. D. MANOEL: -Jtí ~c vê, pois, que a razão 
produtida pelo nobre ministro da guerra não 1! proc<
dentP, porque não ha esse numero de requ•riment·Js na 
camara dos Srs. deputados; e qu~ houve&se t Que tra
balhos ~iio esteR que embarac~o as r.ommis~ões respacti· 
vas de dnrem p•recer1 E quantas vozes em um &6 parecer 
e em uma rewlução unica oão deferidos os requerimentos 
dos pretondontes I 

Está na casa uma resolocliD que 1e rafaro, creio qne a 
uma duzia do estudanteç qn~ requ•remnispensa de certos 
exames. E Vdm a!legar-s• o Ir•balho, como prova dane
eessi<lade qne ha da passar a ~ttri~uicilo da assomblóa ge
ral para o po•ler exocut<TO, reh•tiv,awente :Is trnnsferoncias 
dos offi•:i~es de nma para outra arma. Se i>to é aFsim pó· 
d~·se lirar a seguinte conclasilo: sempre que o ol•ject~ fôt 
de muito trabalho, ~ove a deci•iio pertoncor ao governo, 
JlOrquA as cawnras n:to t•,em tompo pam so occop~r desse 
oLjecto l Nno lm mclltor eloi\iO dttstas casas chamadas 
corpos· deliberantes I Ques\õcs dt~ tnaiur transcentlencia, 
que e!tlgom acurado e;tud•>, prolongada !liscos,ão, silo 
decididas p~lo poder Jogisbtivo, e uinguem dir:i que, 
porq ua ~lio rJiffi?ois, porqu~ d:io traball1o, porque oxi
gem mu1tt1. m~d1tação, pas.<em para o porl•r 6Xecutivo; 
mas obj•ctos de muito mais f•dl desonvolvimonto de· 
vem p•rtonr.er ao po·1er executivo l Sent.ores, ns cousus 
vão '""r•1h,ndo de t,J fúrm~. que dentro om pouco tempo 
nilo haverá sen~o poder executivo, que vni annullando 
com11letamente o ~arlamollto, cm qnd a nação tauto 
confiara, e de quu tanto esperát:~o, 

Não di~o que a autoris3Ciio o de alta importancia; 
mas não vejo nece~síd~dc m•nhum11 .la dor mnis uma an
torisncão ~o gowrno~ du Liral' no p(ltJ .. r lo~üda.tivo uma 
ttllrilHtit:iio q~o lho cornpt~ln, p~ra dil·ln ao potlor cxoon· 
tivo. Nas lois dü 1850 e 18511 n autorh;nção foi tlatla 

apenas r.nr. um unno, P"'". pôr nm wrrHt:ttvo ao palro
nato, as lliJIIStlf.:ftS, fltt~.: JJO;n IJUtH' Sfl tornar ptwn1anmJ!t1 
umn. dispCl.~Í~~/TO f.t•mpnr:\lll:t, 0 !tft Ü11 uão pa~"ant St'gllt 
muwute pulo meu vutu. 
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O Sll. FE!lllli!HA l'ENNA:- As explicavücs dadns 
pelo JwnrM~ Sr. miuiwo ela snorra J:am~arn·mc suffi· 
cien tos Jlllríl mostra. r no senado qno o 1.1 rLi,go allàiti v o, quo 
su di•,:utt•, n•1o tcrn o nlcan<:c, ncwimporta oarbiLrio que 
nello cn:tt:rga o 1wbru senador pel• província do H1o 
Gr,,ndo do Nortu- ~ponto do di~e:· rJau JlOr esta meio 
o corpo logíslallvo priva-so do uma nttriLoíçiio rruo 
dovn pt•rtencer-Jhu, p~ra coufuri·la inconwnienteDJente 
~o ~ovorno. • 

Se Sll mtnsse d11 dar M governo a faculcla:lo do trnns .. 
ferir o1li<:iao.< dn rrualquer patente ou grndoHç~o d, o ma 
para outl·a nrma, ~u de promove-los >em llltentiio á' 
tegras e condiciles ostabeleddas na loi, importaria isto 
ct:rtumcnto um grande arbítl'io, mas o qu" eu vr1o 6 que 
o.utigo tem por objecto permiuir que unicamente os 
nlforcs o segundos tenente~ sejiio u:.nsfcridoi nos mes
mos postos. 

O Sn. D. MANOEL :-A provll é que a l<i de promo· 
tiíes prohibiu i>so, e dou FOr um anno sómunte autorisa• 
çtro para a paswg~m. 

O Sn, FJ>nnEIIIJI. PENNA:- Mas a exp'TÍei,cia mostra 
~ nocessid•d<: do' moditicll-la nesta ponto, 

O Sn~ D, MANO~ L ; -Nilo mostra tal. 
O Sn. Fr.r.Rc•n.\ PENNA:- Demais, cor.vém notor que 

~o, !elore-se stimontu á transfcronciA, ou tnmhem IÍ anti. 
guidacto do ~Jllcial ? 

0 Sn. PltESID~'NTil JJO CONSEI.BO:- IlofLW·SO á pri
meira parto ao artigo. 

O Sn. FllnnEIOA PEN:I'A:- Bom i sou da mesa13 o pi· 
níilo; o portanto aoveruos convir em qno o nrt.igo seria 
rnais cluram•nto redigido, ~a dísses'6: , O governo Jlca 
dtwlo já nutorisar!o a transferir os oJll,laes do ex~r,ito no 
priorMtro poHo de nm11 par,, outrn arma, conforme o 
exigirem as convoniencia~ do serviço e a ~ptidão tlos 
quo o requererem, devendo o official transferJ:Jo, 61C. • 

Un 8Jl, SENADOR:- As rim devia ser. 
OuTno Sn. SENAnon:- A commissiio de redacção 

póde propor a emen<fa. 
O Se. FERREIRA PENNA:- Se não houver emelldn 

approvad<L pelo senado, IIC'Jhoma rnndanca se poderá fa
zer na rcdac1;rio do projec~ 1. Niio convindo, porém, que 
>ú por ~sta motivo voltdelJc :1 outra camara, sutisfaco-me 
com a expticncão dad~ llolu nobre presidente do consa-
1 h o, porque fica entendido <JUC o ofl1ci•l, a quem so con
corlcr a tran.;ferencia, Berá !ewpro considerado como o 
mnis DHJ~drno da arma em quo pa~sar a servir, nilo fl. 
cando á arbitrio do governo dotormwar o contrari'J ~m 
ca1o algum. .Ne>ta lntelligwcia tlarui o meu vato a f~
vor do artigo adtlitivo. o :~rtlgo Ja lei de promoções, pelo qual se liwit,,u n 

um anno a nutorisvçã,, para as trao•f•ll'rncí;:s, era appli
cavel a"~ flflillhPR de qrtalquer ~r:tdnr.ç[r>; qm a de 28 
d~ maio do JSiJG, rrue de novo concedeu •emethanto 
autorisaçiío, tawhem por lim anno, comprelwnch todos 
os snt,alternos i o que a emenda, de que 11gora tratamos, 
ret.re-se sómente aos primeiro11 postos. 

Que inconvenientes pó.iem rllsultar da passagem d~ 
Dm •ltore.•, por <Xemplo, da inf;tnWri< J<ara a artilharia, 
sendo dHcrminada á stu pedido, tfndo ollc as J,al:ilita
çõ"s qne 11 Jei exi.~c, e não pre,jurlic;mdo o direito de 
qnal'Iuer outro offiuial, visto qoc Jica corHi•Jorado como 
u Dla1o moderno na arm> em que p<~ssa a servir ? 

O SR. VISCONDE nE JEQUITINJJONHA :-Levan
tn·DJe pau pedir ainda uma iufur<IJac•iu ao no!Jrn mt• 
ní.;tro rh guerra. A ~me.nda di~: • ~'Jeando o ofl1ci1ol 
transferido o mais rnotl•rno da arrna a qu" passar. • 
Como ha do ser foita a prorm·rfio? Na arma já sabemos 
qu'' é o nuis moderno, E a sua antiguitla·le? 

0 Sn PRESIOE~Te fiO CONSELHO; -E' O mais rnoder• 
no na arrua a q:w passar. 

O Sn. vrscONIJE DE JEQUrTtNnosrtA: -E' o mais mo• 
derno; ~orém, pelo que diz restmiro á sua antiguidad<J 
obtida om consequencia dos ann?s do serviço que tom do 
exercito 'f 

Entende o nobre 1enador qno s;melbantos conc.,>súas 
fô devem s•r J'oitas pelo poder Jegisiativo:l viHarlas cir· 
comst:Lndas ou razões .spuci.Jes, que aiiP(;ar em seu O Sn. PDESIDENTE no cor;s~Lno: - Perde n antígoí
favor cada individuo. A mím pareo~. pelo contrario, que dado quo tinha na sua arma, mas o tempo de serviço, 
sómento ao poder ~:<ecntivo compet11 o exame e decJsilo não, 
de taes pr~I611ÇÕCS, dt•Vt•ndo O lc•~islatiVO limiLH•SIJ a ~sta- 0 Sn, VISCONDE DE ]EQU!TINJIONJIA :-0 tompo do ser
IJclecer as regras e cond•çiles necessnrias p>ra gne o nlli· viço só pód" aprovr,it"r guaudo '" tratar da reforma, 
tl'io, que necessariamente rlwu ter o ex:e~otor da Jc1, lláo mas rrnnu ro :í p11•moçiio per·de-o, porque ó o m~is mo-
degenero em injustiça, demo dessa arma? 

O Sn. D. M.INOilL: -Então reforme-se a lei. O Sn, r11ESJDl>NTE no cONSELfiO- Daquella classe. 
O Sn. FERREIRA PENNA:- E' do quo so trata, de O Sn. VlfCONnE nE lEQUI'fiNPONfl.l :-Eu não sei se 

reformar ou modíJicar a Jei r.esto ponto, isto é jus10 ; é sob este pouto que cn encam o arti~IJ 
O Sa. D. AL1No&L:- Em uma lei aauua niio se re(or- auditivo ou emenda da caamra tem pararia: ha de bavor 

ma uma lei l'erwantnle. prejuízo da porte do official,pclo que diz resptito á sua 
autiguida:lo, 'JUá!ldo 'e tratar da proma{::io. 

O Sn. Fr.nnErnA PENN.I: -Cr~io quo hn muitos Ora. 'f•Or que m•livo se l1a de dtt~rminar oRla porJ:;? 
ex~mplos. Nrio concordaudo com o hunr•rlo snnndor nos tem elle as habilitacõ"s ? Respondo : sim, porque do 
motivos por qoo impugna n em,mda, tenho lodavb uma outra fúrnu• niio podeiÍ:t ter to~ar a passagem. visto como 
tluv~d~, qoo mo P•~rer.,e p~ovir .ri~onte an um dAfe~L.I) ~o é indi~pr.'IISill'el, par,, so dar a p:ls'ú~em, como disso o 
redar.ção. o par.l rllsoll u .J,, bastara tal vez uma eJ'phcaç.to lwn rndo mcUILro pela provi ncia do Amazonas, que blljiio 
tlo nohrtl wir•i<tro tla guerra. , IJabilitacõos da parto do ,,ffidal que a pedn. t':dstindo 

O 111tigo e.ti• ussiot 1eJigirlo: !Lendo) estas hnbititaçõu.<, exhtindo do muís n mais a untigui· 
• O ~vverno li•:a desde j:l aotori'a~o a tmnsfurir ~s uatlc, por que motivo os tas duas clausulas ni!o hil~ dd 

l•llillÍIIe• do exorcunno prirn~iro pr•;to d• uma""" outra ~o r con~idm:odas quan-.lo se tr.1!ar tia prornr.ção, o hão 
nr""'• tlevarulú o oflici•/tran•fmrlu consítler.lr-s~o mai.< de ser !ó Ponsiderudns fjUando s<J tratar da rllfórma? 
JUoctemo da ara:~ para que fl'"·'"t', conformo o ~xigí- Podur-sc-ha ru~pondur: • Purquo vós assim oqui~e~tes, 
tt!IH as t:unvunitiJl'!ias do scn·i~~o o IIIJUL1í1o Uus I{UO o um1 Yl!1. tJilO consenti~tos llíL ptls~ngern de uwa arJDa 
lO•Juerur~>lll, • Jlar;L outra. • 

A el;w~ul~ couti•J• ncHas ullitnn" T'niavrug, pergunto Scnhvrcs, lnvcwos du in•luzir o dlidnl r:cr um acto 

.. 
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logillaLÍV!I a perder aquillo que clle tom de mais sagrado, 
do mais imDortanttl, u que é, como já r.hamoí aqui em 
outra occa•i<lo, a verdadeira. vi h do official, a sua anti· 
gui~ade? tlllo acho jasto. 

Outra Cl)ll•itlerllc:io mais que r .. z pezo sobro mim, é 
quo esse offiâ•l não poderá ser promovido por meroci
mcn to .•• 

O Sn. rn~sw~NT~ DO coNSELllO:- Nesse posto uiio 
l1a prunwção por merecimento. 

O Sn. VJSCON'D~ DE JEQUJTINllONHA:- Creio que o 
meu A B C da guerra ha dH me dar a nect!Saria ca· 
pacid11do para poJ•r responder a este ap~rte do nobre 
ministro, m11s h a o e ser em tempo, 

porque? parguntar-se-me-ha; r~spondo: porque LI con
dição desta I• i, que n~o· faça a passagem a.quelle official 
que não tem as babilitaçóoa precisas, 

Senhores, He e& te oJllcial tem ar habilitações precisas, 
está no caso de pre~tar tão bons serviços comu outro 
qualquer que já se ache naquella arma. Não sei se me 
explico com bastante clare1a; mas:todo o eixo da.ruiuba 
a.rgamentaç5o é o seguinte: tem ou nllo tem habilitaç1ies? 
Se tem babilitaçiles,póde f.zer a passagem: porque, digo 
eu, vai prestar tão bons serviços como ouro qaalquer, 
e enttia não ha motivo justiOcaao, ou razoado para so 
lho tirar sua aotiguida~e. Niío acho motivo al~urn. por 
mais que me es(uroa, por mais que procure a razão da 
lei que se nos propõe, não me convenço da justiçll da 
excepção. A clausula, portanto, pareco·me injusta e 
cuntran~ aos verdadeiros interesses do exoreit<i. 

Potler-~c -ba dizer ao ollkal: • Vós quizestes assim, 
por consequench allÍ o tendeR. • .Ma~ l•m e)Je mereci· 
rnentrl, (não se trata da antiguidade) f;z um grande ser
viço ; a prollloção por merecimento niio poderá ter lo- E, sAnhores, note o senad' que tudo quanto tenho dito 
gar? Diz o nobre ministro no seu aparte: , Não, por· aeba.se na letra do artigo addttivo. Nelle se diz • coo
que neste posto não lta log11r á proinoção por mereci- f·1rme as conveniencias ao serviço, • O que signiilc3o 
monto. , !.las P~C" ao nobre ministro que considere 0 estas palavras? Que o serviço exitre mais aqoelle oJllcial; 
seguinte : o official passou deste posto para outro na. que o serviço padeceria som aquelle official : porque 
mesma arma, o seu merecimemo é igual ao do outro, motivo, pois, h a de perder elle a sua antiguidade? Desaas 

· ~eri~ lltltão a sua antiguidade quo decidiria ; esta elle a pdavres dedazo eu o seguinte: -entraria outro-, en• . 
perdeu com a pus;agem: não bofrre ama injustiça, não Ho esse Olltroentraria 1001 asuaanti~uidadediminuida? 
po,lundo ser promovido por meret>imento? Não, entrava. com a sua anttgmdado tal qual; e porque~ 

não entra este? Não acho razão alguma. Além disto ha 
O S•. PtlESlDENTE DO cDNS&Lno:- Até capitão Dilo vantagem para os oJllciaes do corpo de onde sabe o quo 

IJa promo~ão por m•rodwento. pede a pass•Kom. Todos os que erão mais modernos do 
O Sn. vJscoNnE DE JEQUITJNHONIIA: -Mas s11ppo- que elle, ~anbiio il antigoid;,de que elle perde. Note-so 

nhamos que ollo o sej:!, não conta sua antiguidade, e não bem. Oiz mais o artigo , e aptidão dos que a requere• 
a conta por cst1lei. Não sei se me explico com dareza, r.m. • Nestas palavra~ estão iacluidas todas as absorva· 

0 Sn. PR~SIDENTE DO CONSELIIO dá Um aparte, ÇÚeS que ea fiz, 
O Sn. VISCOND~ DE JEQUITINit01!nA. - O que p•r· Porunto ntto se pó·le dar uma passagem som se darem 

guutei ao senado foi: pelo que diz respe1to á antiguidade, duas condic1ies: 1", conveniencia ~ou exigencia do sar
j:i vimos nós que eile 'per~ e o direito á promoção, n«o viço; 2', bahilitaç4o do oJllcial que peda a passagem; 
se póda ter eu1 attençiío a soa antiguidade no serviço logo, ó indispensavel aqoelle official para aquella arma 
do exorcito, visto cuu.o dererminaesaa lei que eJI~ seja e vai prestar no co:po o mesmo serviço qae prestaria 
considerado o mais moderno na arm~ para onda entra; outro: isto é, vai continuar a servir a mçiio. Sappo• 
mas não pnderá ter !ogar a promoção por merecimento, nhamos que é um atferes, que pede a passagem da in
llO p'sto om que esta ptldo verificar-se , prestando elle fantaria para a cavallari~. Porque se concede a passa
pua iss~ serviços? Nad" se declara no artigo. O artigo, gem? E' porque ha necessidade de mais um oJllcial; IÍ 
portanto, a meu vt!r, est~ incoml'leto, n!o d•fino bem a pois a conveniePcia do serviço, não ó um rurplur, per
quest:ío, não colloc.~ 0 oJllcial na po~iç~o em que rllo devo mitta·se-me a expressão, não á um de mais que se vai 
.~ur considerado. Ora agora examinemos as vantagens que metter naquella arma, não: isso é condição rigorosa para 
rosultiiu desta clausula de ser considerado o mais justificar a passagem, a conveni·Jncia do serviço: por· .. 
modernn. tanto, se ·ha convenlln~ia do serviço, se não entrasse 

So eu posso entender bsm a razi!o desta clausula, á nquelle, entrarillo outros. 
pau ntro prejudicar cs otlldaes da orma p~ra a qual elle Aras, parece-me ~uvir em um aparte do nobre ministro 
entra; ma<, senhores, para se não prAjndicnr alguns om. da. guerra dizer: • Na arma em qae está aqoolle official, 
ciaes d~ arma pura onde entra este u111ofal, devemos nós n:io prestava tão bom serviço ~o mo poderá prestar na 
prejudica-lo? O servico do exercito, Sr. presidente, é arma para ondo elle pede pm~gem. • Pois, bem, por 
um e unico, o nobre ministro não mo poderà negu ~~ta es&a mesma raz«o não se lhe deve tirar a soa anti~uidado. 
verdade, ó axioma; o serviço do exercito á um e unico, Sa eJJe vai prestar melhor serviço na arma para oo~e 
se eu me posso nxprimir desta ftlrma; as. armas só SAl· passou, como é que em consequencia desse melbor ser
vem para distinguir ns habilitações de cada um dos offi- viço !ta d~ sollrar a pena da din:inuiçliu de saa antigai
ciaei; uns :teem h~bilitacões para inrantaría, ourros as dado? Ntlo ha razão que justifique essa diminuil'l!o; da 
teem pora ,1 ~rtoa. de cuvotllaria; entãoaquellcs ficãu na maneira, Sr, presidente, que a n:i.o se considerara pusa
infantoria, est~:s n~ caval!Jri:•; m11R o s11rvic•• prestado ge:n mera graça 11ratuita, completamnnt; Iliba do r.vor 
uo ex••rciw á nacilo tl um só. O tempo de servico deve, o não da convenleneia do serviço, o officral não deve par
pois, fAr um o o mesmo; o valor d;sse serviço não pólo der soa antiguidade, deve ser clamficado na arma para 
ser do fút·ma alguma diminnido. Portanto, a niio ser feita ondo entra com toda a. sua antiguidade. Agora, a consi
a p1ssa~ew por awro cnpri,•ho, por moro patriotismo ou tlurar-so mera graca. a passagem do ollldal, bem ; por 
)tU r algum nepotism(!, entendo f!lltl o olllcial, quo passa exemplo: o official pertence ti infantaria, gostl dtl antlar 
ae um.> armn para oatr" idv" par·• olla a sua antiguidade, u cavallo o sem habilitação algum1 ou convoniencia 
o a voi von<.·cndu tal t{llttiM arena para ondo entra, por· do •crviço podo a sua passagllm ... 11 fallar 11 vordado, 
IJUO vai prest:tl' ncst~ aJm'l o~ mesmos serviços [quu como so lhe dá esse commodo som convenioncia do scr
J!rc~tltÍil '1 u;diJUH outro olli :ia! quo á cU~ pcrtotJcosso; ' vico, sem ncçossidado o urgcncia dello, justo ó quo ll'•· 
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gno clle o preco do commodo quo so lho dá, justo ó 
que perca am pouco de sua antiguidade, 

Eis, Sr. prosi•lante, o modo por que eu encaro a clau· 
Aula rio arri~o additivo; só pódc ~lia ;o r justifi,:ada pela 
cr•nca ~>m que está o corpo Jegisf;,tivo de qoa o governo 
wlo cumpre o seu dever, Desejaria tamh•m "xnminar 
qual foi a raziíJ quo teve a lei p•ra prohibir taes passa
gem. O jeginlador havia de tHr algum motivo, ello qun 
prohibiu, teve alguma raz5o; qual seria esta razão? 
A unica que acho BOJida, Sr. pr.•sidente, 6 esta: o lu· 
gislador ;.abia que estas passagens de ordinario or;io fdtus 
por méra graça, silicet patronato, e entiio, ~nra evitur 
o desenvolvime11to daste quinto poder que nos Of!lli'JUIQ 

em todas as repartições, que é congenito ao caracter do 
nosso paiz ... 

nnr taus pasingens; ningnem ,,enüo o poder o::nculivo, 
nquolle a qu; fJOla COI)Stiluíçúv, art, 148, r.owp•lto prt~ 
vativnrmnto empregar a for~u armada como b11m lhe 
pa.r~r.er COOVCOiantc á NOgUrança 11 finfu~a d1.l ÍOlpHrin, 
aquellu quu conJ,eca llet:uliuru"'nte todas cq::JJiffi•lL\Ida,Jt·s 
dtlsto r mJ do eorvico, llsso pudor tlo rn'is lwbilrtHlo 
para concorler tues líceoçn!. 

O Sn. F~nnEJnA l'llNNA: -Apoiado. 

O Su. Jonur: -Do nosso só? 
O Sn. vrscoNoG DE JEQUITINI!ONU~: - O nobre se· 

nador pelo Espirito-Santo tem razão, é co11genito do 

O Sn. vrscoNDl~ ll~ lEQUITINJJONIIA:- Esta ó n miDha 
opinião, is tu é, que ~e rt~VOJ;Illl a lt>i vigllllt••, que prohih" 
t:1es passagens; o Stl ~u mi11 t:stivo~se iiltciram,JntM sub
jugarJo pelo susto que tenho da tal qnirill' poder, CllJU 

nomo não prvnuru:io ro•is (fiquu mMndido qu"ro ó o 
quinto poder); sa t•U mo niio achasse profundomont.1 
im~nJssionado pela influencia maletlll<! àesso quitlto 
fJOdcr, p•doria pnra ser revogado o artigo, Jla•ndu o go
verno com ns n11ios hvrcs par• fazor as passagens quo 
ht!Ol PDkJliJM, seHundo /JS ncet$Sidaries, as couvenien
vias do sorviço, St•lll a uliim<J claosula. E' ~lla, Sr. pre
sidentA, uru conecrivo que a c"mat·a quiz pôr aos act0s 
do ~overnf•, quíz poa-lo. Nioguem quererá ver sua nn
tigui.Jado diminuiria; JlOI outros termos, nenhum offi
cia! gosta d~ andar para traz, porque aq quedas süo {a• 
taes: pouco• pcdir:íú P''"S'~"w do uma arena para outra: 
11pparenremen1B revo~amos a lei liganre; appor~>nte
mente a outorisõçiio p-rece a. mais ampla du mundo: 
e ral não é .... 

solo, · 
O Sn. 1oom : - Digo que não é só do nos1o paiz, 
0 Sn. PRESIOENTE : - Attehção! 
O Sn. VISCONDE DE lEoutTtNIIONUA :-Entondi quo, 

V. Ex. dizi11 que ora cong•nito <lo solo. 
Para ohs!ar, portanto, a esta terrivel influencia, do· 

terminou-se que •~ não concedess~m passagens. Ago•·a 
quer-se do novo abrir a porta ao patronato, e para 
palliar o mal. diz·si • segund~ as conv.llnicncias do ser· 
vico e as aptidões. • E como as convenienclas e as apti· 
dlias Mo de ser avaliadas e julgadas pelos mesmo•, que 
em outro tempo o corpo legislativo ent~uden que exer· 
cii'ío o tal poder chamado patronato, eotabelece-•e como 
corrccçã:o a perda da antiguidade. 

Sr. presedente, nllo me parecêrão valiosas as razões 
do nohro senador pela provineia do Amazonas, IJUando 
combateu as opiniões profe:itJas e sustentadas Jlolo no
bre sen~dor pela vrovincta do Rio-Grande do N orro. O 
que disso o nobre senador pela província do Rio-Grand11 
do Norte é exacto; o arbitrio é que vai pôr em execução 
este artigo 

O Sn. D, AIANOEL:- Ninguem sabe disso melhor do 
que o nobre senador pela província rto Amazonas, )lllr· 
que tem muita pratica dos homen• o das cousas. 

0 SR, VISCONDE OE JEQUITINilONIIA: -A que~ tão niio 
é ltanto de l•ma caprina como o nobre senador pel~ 
provincb do Amazonas a considerou, e agora pernu•ta 
o senado que eu accrescente que, quando a cam11ra tom
poraria votou este artigo, declarou implicitameute que 
nilo tinha confiança no nobre ministro da guerra; porque, 
se a tivesse, não inseriri~ no artigo n ultima clausulu, da 
dtminuicão da 3ntiguidade; inseriu-a Jlnra obstar que 
taes pussagens Sd fa~iio por patronato; é esta clausula 
que, oppondo-se ás convoniuncras do sorvico, ha do i nu· 
tiliz;tr atd um certil ponto o artigo. Pvucos oJiiciaes h5o 
de querer passar do ama arma para a outra, vendo cer
ceaaa a su" antiguidade, que t\ o seu thesouro, seu san
gue, salvo se dessa passagem lhes resultar prompta o 
reconhecida vant•gem. 

Senhores, bO ua camara ~os Srs. dnputados prevale· 
cessA intoJra confiança nu nobre ministro da ~uorr·a, Jiqu" 
S. Ex. ccl'lo que osto artigo não era rodi~i·lu por osta 
forma; porque, dcclaro·o fr<~ncamonte ao nobre mtmstro, 
IIU dou ao poder f'XI!iliHivo o dtruito dt1 fazur quantus 
passn~ons tjuizer, [liiiiiJIO JWSt:l palia a.·ropl•> a opinião 
do uobro sou~dor ptlla província do Anwzouus; t:t\s n;i.n 
C>llnlvS lwlJilititdud llOIU O>t~l'olll(!S ,llara jJO,kr udm~inor 

O Sn. FERREIRA PzNNA: -Então está comigo. 
0 Sn. VISCONDE DE JEQUJTJNIIONHA: - ... , filha da 

desconfiança é a; ola um la inserida no art.igo. 
AnAím, devo porventura votHr pelo artig<l? Parece-mo 

que não; prim•tro, pürque seu ministerial, neste e em 
nl~uns outros ras"" quuro:dar •o governo tudo quanto é 
necesRario para bem stJrvir ao p:tir.; em sf'gundo Jognr, 
porque sou govornista, !J~u gosto do sovernu sem attri· 
buiçlles r,ovornaliva.<, visto coUJo ui\o podBrta ser rvspon• 
sabilisado; assim cow11 Oeus, por a tne porh•r julgar res
ponsavel pelos meus actos, deu·lt!e a liberdade de acção, 
Hssim tanJbom quero pôr o guveruo inreiramenlo habi
lirado para poder bem cumprir o seu dever; p~ra quo, 
quando uão sirva bcrn, cu o possa censuru .... 

O Sn. Jonnr : - Muito bem, 

0 Sn, VISCOND~ DE .TEOUITil'illONIJA • -. "" e pois 
não se livre da consum dizendo: .. 1!u niio tinha m·ios, 
não cstav,, nulol'isnrlo, vi-me IDembnracado, o serviço 
exigi.1; mas a lei obst•?"; - estas coartadas, o 
ainda outras ohrigur-mo-bião li caiu para niio forcar 
o oirr4to e a procetlencia da defesa do governo. ACI'ite 
o nobre ministro uma emenda supprimindo '!jultima 
pnrte, desde a palavra-ficsndo-attl no Jim ~o arti~o, 
quero dizer, supprimindo ostas p·davras. - Ficandu 
o !,Jficial transfllrirlo o mais mod"rno d:1 arma á qu~ 
passar.- V uu fazor e>ta cmon-Ja, quer o no li r" mwistt·o 
acei1e quer não,. descju que fique isto consi~rta•Jo 01 

acta; so e !la pa~sar, salvo o cx•:rciLo d~ssa no,fon, o se 
IIÜO pa~sur, nquc COmÍgDaJ!O na acta O VO!O IJU6 doi 
j:i no sootirto dd salvar o cxncito Óülsa no,Jua, já no 
sentido de rtar no guvnrnu as faculdrulos pr11C1sas pam 
JJ•m oervir ao pa~z, jil para qu" pus;iiu COJJ justiça as 
camHas tomar-lhe cout"s e jul~<~·lo. 

Senhore~, llabur-me-!Jia "gora dospertDr n r. ttllnc:ro do 
nohro odui;trJ subr" uma lflcubm·eod:. q·uo mo par,co 
11XÜ.tir nNHt~ artiJro, o v~ul a Fcr: Oeralnwrll~ f,dl.,.ndo, o 
utli~ii:d nus pdmt~ÚoH postoR niia tlm~t•nv<IIVO ehS/l aptLI!ltt, 
... 1uo, so ~ô !e dizer titi!U.:iunlllmcr:te t:unlJP,:tdan r~!iJlc<ilu\.lt) 
:iU~Js i'laLlliL;I~Ü .. ts, lJVt iu~ o 11lü ::o jJU.!c 1.H:tl!t qut.: HJu 
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t~m ap'idão para a nrma cm gnc c~tá, nom que vorda· ·formo o pcns~mcnto.da cnm~ra, o n~o o hav~a 'do ser 
ocinuuento a tará na arma pora rruc do)~cja p<nsnr; aH· porque o. n?l>rc m1mol'o US>llll o qu1zessc? .Nao, ~a~ o 
~im, como pod"r~ o gov;·rno cumprir á ri>ca o 1isJ>nsto nobro m~n1:'tro hiiVIO forçosamente de usar de arb1tr10, 
nu artigo qno su disr.nt\1? ••• ~1"' n~u quer? atar as mãu:; de;s~ arbl!IW dn que !aliou o nobre senador pela pro· 
ou ~o•er!lo ... Creio quo o s11ua Ju pe.rr.ebeu bem qual o ywcw. do R1o Grand~ do Norte, ~em que r.ontudo suas 
llllltl lira; •tuero o.t:u· no nnbro ministro nm, prova de ln\Bnçu~s f~ssom ex~r_,,~r esse ~rbltno. Com.o de~onstrar 
qua taulw r.onfbnca na •o a admwistr•cão, qu~ não é cs1a propos!çào? E a J!l o fiz, mas resumuot aqulllo quB 
l>•<o~s~oio um correct1Vo indireo:w q•w vá inutilizar com· dlss?· . . . . 
plut<uuou•o a rli•po'i';:lu que$'! discute. E prectso exann~ar as c.onvemonct.a~. do serviço,-

Vou olferccer, pllrtaroto, a emonQa suppressiva. Quem. ha do exammsrt O nobr~ mmtotro da gn~rra. 
Voiu á mesa a s. guinto Jlxnmmkrá exactamente como o l•glslador teve em Vlstat 

Não, c nem isso ó possível; como lambem já demonstrei. 
O nobre ministro ha de exercer nesta p~rte aquelle 
poder discricionar.io qu~ tem tudo o executor de leia 
desta raatureza, Aqui ebt~ o arbítrio. 

EM&~IJA 

, Supprio.iio-se as p•hvr.ls dQ artigo dosdc-fican· 
do, e te.- Viscor"Je de Jequitinl•oT<ha, • 

Fci apoiada e entrou conjunctaruenta em disJQssão. 

O SR. MANOEL FllJ.JZAI'IDO (ministro da agri· 
cultura ) pror.unciUU 1101 tllbcurso que irá no appendce 
u este volum~. 

O Sn. PliES!DENTE I Ao Sr. viscondo de lequili• 
niLonl••):- f'rn··.ístl qun o nobre ~eoarlor. t~nh~ a hon· 
dade da dar-ma urna m:phr.açilo de sua ewend•. EIIR 
SUPVrime t•r•bom esta ultima parte •lo artigo (Lendo) 
.... ennfunn~ o exigirem as aunveni~naías do serviço 
e aptidão dos que o re.Joererem • ? 

o Sn. V!SCONllE llE JflQUI'f!NllONUo\:- Esta nrro é a 
ullim<• parte üo artigu. 

O SR. PRllSIDllNTil:-E', segundoselôno antographo; 
eu. mando .ao nobre senador.. 

O Sn. Vl•CONDE nE lEQUITlNUONI!A (d•pois de exa· 
minar o a~;t•'[Jrapho) : - Vejo asnra que me estou 
din<íuua aqui por nm •ni~o a•1>1Íiívo div.r••m•nte re· 
d•gido, e q•1o c<lá. no impr•s;o n. 66 do lSGl que foi 
aqui rlistribwdo n l senbdv. 

O Sn. D. MANOEL : - Tr.m o n. H o projecto que 
tenho aqai. 

O Sn. fr.nn&mA PENl'IA : -E' quB o nohr~ senador 
pela. Bahia t•st~ coon um oxemphr de urn impresso dis· 
traboido na cumara dos Sr.;, il·,pUlitdos. 

O Sn. vrsc~NDE DE JEQUIT:J'~UC•NnA: -Este distri
trilmiu · su ~qni. 

O Sn. FERRErn,\ PENNA: - Mns distribniu·so 'um 
tutro d•t>ois, e v<·.i~ V. EK. quo o artigo tli!·t molhor 1(1 • 

digic1o no impresso da cawara dos deputados, como jã 
obs•noi. 

O SR. VISCO~DE DEJEQUITIXHONHA:- Decerto 
qu<lO artigo <rua t!i•cutiwos o.1tá wuito rnaJ redigi.fo, por· 
que p;orece •ruo aconveuienciado Mlrviçoe a aptidão refo· 
Nm· s11 á nntia,nidarle; o :>.rl.l~o qu~ so ach.\ no impresso 
que to~hn nqni está mniw rnelhor redigido, e s:To as 
su1s ultimas p•favra• (lendo):- • ... 1lcando o offioial 
transf,Jri.lo o mais moilerno tia nrm:\ a qua passu. • 
T0nll\l a~sím expli~ad<!, Sr. presidenta, o sentido de 
mir~ha crnenrJu, 

Scnho•·~s. sinto summamento que o nobre senador 
p;,l" provinda do Uio rlo Jan<'iro, actu:tlment" ministro 
da ug•·tr.nlr.ura, cOllllueroio "obrJs publícas, onton•less• 
um po11co iocxoctaowuta a minha opinmo pruferida 
qunn•.!u tomHi JI<~Tte na dbcu.l>ilo. O no!JM senador fl"b 
yrovinci:• rio ltio de Jao(JÍI'O <JUi~ och:~r coutrJUJi,•çi!o 
onrro o qUtl cfl oljsw "o •Juu oxpuz o nobre sMnrlor p•la 
J>rovitld~ tio !Uo GranJ,, do !1/orle, IJUilndo nli:is níio 
fi" <~Oatr:u:lieçiio nl~nma. Tau lo rJilo l1n conlr:Hlicçiio quo 
on tl1.~S'J 1{111~ t> nrttgo mto havia. ~o S(lr €\X1}Cttt~t1o coa· 

Trat~·se tambem da aptidlto ou de babilitacaas do 
olli~!a\ qoe quer passar, ae certo que este 01.preelamen to 
na. <Je ser feita pelo Sr. ministro da guerra, e nesta parte 
ol!e lta da el(ercer o mesmo poder dbcriclonario, 1ilieet, 
o a:bitrio, Tudo sommado dá- arbítrio e poder dis· 
cricionario -, exe.ctamente o qoe a. lei vigente qui~ 
evitar, prohibindo as passsgend dos olliciaes de umas 
para outras ann•s. 

Aqui está como a minha opinl3o proferida na casll 
v" i oJ• accordo com a opinião do n~br.e senador pela pro· 
vin.1is do Rio·Graudo do Nort~ 

l>u t<ecr•scer•M:!. esta mi11h11 opini«o o seguinte: Q11e 
a ~~~~~~ra ternporarla, quando redigiu este artigo o redi· 
~iu com espimD de desconfiança a respeito do modo 
cúmo en1 autorisação teria de ser execo.l4da, porque, se 
legislasse com plena confiança no governo, não punha 
a•{Uolla clausula ; aquolla clausula inteiramente inutiliea 
a disposiÇão do a.nigo, poucns olneiaes quereráll dlmi· 
nui~ a sua anti11uidadu ou an~ar para~lraz, e ~ó o faráll, 
pódc V. Ex. fi•Jar ce~to, quando interesses muito 
tronscondentes o cbamarem para isso, como aquslle de 
que f~llou o nobre senador pela proviocla do Rio de 
Janeiro, minísrro actualmente da agricullura, commer
cio e obras ppblícas, Isto. t!, qnindo expreitarem que n~ 
&rwa de artilharia, suppoobamos, ba fdta de olnciaes, 
as pr.omoçacs abi dev•m ser mais frequentes e talvez 
rod~ numerosas, quando conhecerem que na arma de ca• 
vall~rh ou na arm~ d~ en~enuar'i11 acontecerá o mesmo 
necessariam"nto então sa.,rifi~aráõ o tempo que ji teeO: 
de s~rvico porque nada ~ordem, (rindo·••) pelo contrario 
ganhão. . 

(Ao Sr. presidente do eonsell1o,) Não 6 isto assim 'l 
V. Ex. niio esta convencido disto? Qmantos officines 
de engenharia não tdwos nós qoe já forão olnoints do 
marinha 1 Quantos aspirantes aa aca~emb de marinha 
tccm passnd0.1Jara. a eo~cola. militar? Quamos.olliciaes da 
arlillldria n~o toam passa1o para a ar.ma da engenharia 'l 
E houve tempo, o nobre ministru dirás~ é exacto ou nilo 
o <JUS digo, hOuve lllmpo em que era grando favor fazer 
p:ossar um ollicial para o corpo de engenharia, por.qn6 
nos corpos de engenharia o nobre minislro a•be quo as 
!HOtooções são mais {re'{uentes e mais numerosas, 

O Sn. rnESIDENTE no coNsetuo:- E os vencimentos 
são mulllores. 

O Sn. VISCONDE nE 1EQUITlNIIONIIA:- E. os venci-
montas s«o molltoro>. 

O Sn. D. à[ANOJ~L: --1~ as commis~J~s. 

O Sn. PnEsto&NTE uo CliNS&"uo: -E" mais com modo, 
O Sn. v1scoNut oE Jr.oumNnO~IIII:- Portanto, 

quando \lOS IJlOIÍV\•S UCtU:Irtltn fiOhre O offid<ll, o\ie SlL• 

cnlk.u:l a anti~ni·lMo; mns a clausula do arllgo foi f,tlta 
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O Sn. D. ldANOEL:- Alti vem ttm lo~ar commnm 
pnra tudo. 

0 Sn. VISCONDE DE 1JQUIT1Nll0NUA: - E' Ums bo~ 
capa na verdade I 

0 Sn, D. MANOEL :-Apoi~do. 
O SR. VISCONDE DE JEOUITJNUONIIA: -·Senhora~, 6 

certo que a ses•ão est~ muno a.dianlada, mas uma emenda 
semelbanto em uma lei denas pnssari11 1•m :.>.~ hor;~s, 
talvez em dons minutos, porque não ~c houvera d~ re
jeitar e nüo teríamos reuoiiles de camaras. (llir~do-se.) 

O Sa. D. IIJAN~EL (Ao Sr. Silveira. da Molla):-EsHio 
tão fracos assim ? 

O Sn. VISCONDE DE 1BOUITINIIONIIA :-Sr presidente, 

de confianca, porque por c~usa delln sofl'rer:l talvez o 
serviço, visto 11omo ella Gbstn que o governo possa fazer 
taos pamgcns sem consentimento dos cffiJiaes o qu•mdo 
o bem do serviço o exigir. A camnra disse: • O govrrno 
nilo fará pnssngensdeuma arma para outra senão por utili
dade do· serviço. • Veiu a lei o prohibin-lhe tnes por
missões. Vós quereis a revogação da lei para concederdes 
passagens por mera grnça sómente : bem; irão n! lei 
tnes clausulas, que não só vos tornaráil rcsponsaveiS por 
tacs actos. por exemplo, conveniencia do serviço e ~pti
dão do official, o que tereis de provar perante acamara, 
como inutilisaráõ até um certo ponto taes pas•a~ens, 
por exemplo, perda do antiguiJade, que tinha antes da 
passagem, llcnndo o mais moderno na arma a que passou, 
e!Dbora desta ultima clausula resulte prPjuizo no serviço, 
VIsto como, cm consequencia della, Sr. presidente, não 
póde o Sr. ministro fazer passar um official para outra 
arma som o consentimento deste. 

o nobre senador p~la província do Rio de Jam•iro n:ío 
teve razão de impugnar a minha opinião. O nobre senador 
occ.u~ou·se em mostrar qual tt.nha si~o o eFpirito que 
dmctU a apresemação deste arugo ~ddllivo na camara 
temporarb; eu não neguei que a lei vigente prtjudica o 
serviço do exer~ito, prohibiodo fazerem-se estas pass~
geos, e o governo não deve estar ntndo a cite respeito, 
porque, ~~nhores, eu declaro !ranMrnonte, áccrca. do 
exercito en não concebo senão a maior uwpliturJe passi
vei de attribnicGes do poder executivo, na f6rma da 
constitulcllo. 

Eu que, como V. Ex. ba dd ter reconhecido, desde 
muito tompo o principalmente este anno desejo acabar 
com essa politica da desconfiança, que emquanto a mim 
só dá medonhos .resultados e por' outro l:Ldo quero ser 
severo já con•nrando, jã condemnando os ministros por 
seus actos, devo querer tambom que tenhilo elles todas 
as autorisac~es precisas c todos os meios para poderem 
governar bem, afim de se ma nãoallegar: • Eu niio tinha 
meios, ac.hei-mo atado, e como ji disse, o serviço exi
gia, e a lei oppunha·se, niio pudo, port~nto ... • ostacoarc
tada não quero que me doem. 

Eu já o ~issft aqui uma vez, quando so trr.tava d~ Joi 
de promoci'les da marinha, que na Franc• a promocffo é 
Mta pelo Imperador e o exercito é o mdhor do rnundo, 
Se então me oppuz a que os officiaes generaes da ma
rinha fossem promovidos por merecimento é pnrqne en
tendo. que nesses postos a promoção por antigUidade 6 
a un:a razoada; a promoção desses officiacs só pórlo 
depender do Bpreciamento de soas qnolidades c •nas 
qualidades estão na sua fó de offidr., tiOs scuN annns de 
SlfViço; elles precislo do descanso o da prendo, e cs1n 
descanso e este premio não lhes podem ~er dadüs 'cniio 
por meio da antignidade; elles não d11vem cHnl' tlc!Jnixo 
da espada do Damucles, da vontade minist,;rial: roi 0 

qoe eu disse e, portanto, isto não modifir.a em nada o 
m?n. priori pio, relativo no poder amplo ~uo deve ter o 
mmtstro quanto ás promoções do exercito c da marinl1n, 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA : - Esl modus in r1bus. 

0 Sn, VISCONDE DE 1EQUtTtNHONUA :-0 tSI modus in 
rcbus, como disse o nobre sen11dor pela província de 
Goyaz, . só serve para embaraçar o serviço publico; é 
um opttmo pretexto par;• ~e negu ao governo os meios 
necossarios de acção, En não quero modus in rebus 

• I 
quero a propna cousa, não quero extravagaucias, 

O Sn. StLVEIRA D.\ 1\JoTTA:- Por isso ea disse isso. 
r· 0 l!n. VISCONDE DE JEQurTJtWONtrA: -Este modus iii 
rebus 6 que faz qu" muitos representantes d~ nação pare
ç5o governistas, qaando nfio são, (Ri1adas.) 

mas quando se quer estabdecer restricçllos ostahdeç[o-se 
razoavelnmnte. Vil, pois. 'V. Ex. qno o quo nos dis.1o o 
nobre seukdor pela provincia do Rio da Janeiro não pro
cede visto qae eu tinha tomado em consideracão todos 

O Sn. S1LVEIDA nA Mo·rrA :-E' verdade ... 

esses argumentos. · 
Devo, Sr. preaidento, pe li r no senado desculpa do meu 

proceder nesta occasião, que póde ser considerado poiJco 
cortei om relação ao nobre senador pela provmcia do llio 
da Janeiro, ministro da agrtcultura, que niio ~e aehando 
elle presente occupe-me, todavia, com o sou discurw. 
Eu não o faria cm nenhuma outra occa!i:io; faco·o 
desta vez por~ue pedi licença a S. Ex. o S. Ex. não deu 
a entender que ~fnliria ![Ue ou o fizesse, porque so mo 
t~vesse dado a entender isso por qualquer fórnw, por um 
Flmples gesto que fosse, era suffichmte par• !JUC eu 
obedecesse. 

S. Ex. o ~~~hre senador p~lo Rio do 1anP.iro, quando 
fallou. da ut1l1dade deste nrllgo do:t occ;slão a que eu 
profemso um a parle qne S. Ex. impugnou. O ap~rto foi 
este pouco muis ~u menos • Isso Oepcnde da m~ organi
saçiTo da escola. • Senhoros, nilo r•osso exigir, nem nl
gorn hrasilciro pójo pr,•tonder, <JIIil a nossa escola mi
lhar cstl)ja orcani<ada corno so achão DS cscol1s cclehres 
da naçãc; franccza, da Austria, da Prossfa o d,J Sard•nba, 
por exemplo, essas ccl,•l~res oscolas do Ivroa c do Pwo
rol, :.qnclla p·1ra inf•ntaria, u.;ta para~ C>Vallnrin, IJOT• 

0 Sn, VISCONDE DE 1EQUtTtNilONIIA: - Para mim O 
mod11s in reb,,s consiste ~m rontcrem-se os poderes den
tro. ~e sna ospbera constitucional, cumprindo cada um 
roh~10samonte os seus d•ver•s. Sr. presidente, eu quero 
ser JUlgado com frnnqne~a, desPjo ser diap/1ano perante 
o senado; não me julguem só polas m1nhas pllavras, 
!Das pelos meus ~ctus, e se fôr possivelainda,pelas minhas 
JntençGes. Sou s~vero pnra com os ministros, mas quero 
que elJes tonhão todos os meios indispensaveis par. go
vernarem bem, e por i~so niio adopto o artigo additivo 
se1~ a supprcssilo. O que admira é que a maioria não 
acetto a emenda, qae, aqnelles que .•a bem amar eporisso 
e1:contrúo sompro amores, nno, bat;1o palmns e acBitem a 
minha emenda de suppressão: esteve quasi, direi entro 
parentbesis, a nNo sur apoiada 11 En nem mo levantei 
pora a npoiar I: Queria ver se não era apoiada o se lhe 
punhilo o rotulo é tiio absurda que nem apoiada (ui 1 ... 

.o Sn. StLVEtn(nA MorrA:- E' só por ost~r a sesfão 
ad1an1ada. 

0 Sn • VISCONDE DE J EQUtTINIIONII.\:- ... Esta cmend1 
!l':;~'" P.anir dn maioria, se ú <fUI! ha lHJUÍ maioria. 
.A,~rn, 01.z o nobrd senador JIOr Goy.z, !JUe a sosfiio e3ü 
rnutto udt~ntad .... 
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0 Sn, VISCO;'( O!~ OE Jf.QUITliiiiCoNaA;- ile'jo ag miio 
do V. Ex. 

O Sn, Su.vmnA M MoT·rA:-Nã:o concordo, por exem
plo, que seja obrígatorio nossa escoll o estudo do latim. 

O Sn. vtscoi\'uE o~ JEQUI'riNIIONnA: - T~mbem •e 
exige latim nas outras escola•, mas, noto· se bem é fa• 
cult•tivo, ó para qu~m quer fuer ex~me: ' 

Alóm di>so o nobre sunador ha de me perdoar tambom 
que eu Oiga qae são muitoi os annos d'e estudo para 
pasear da escola para o exercito, mas sobro e> te as
•uwpto tU desde já declaro a V. Ex. que niio c~ntinúo 
oorque o rPgimento JJilo m'o perwitle, e eu tomei a li: 
beraade de querer ser fiscal do rfgimento, quando aliás 
os meus de;Pjos não bilo seniio obedeC6r aos preceitos quo 
V. Ex. me JJouver de dar, segun~o a intelligencia que 
julgar mais conveniente ao regimento, Por&anto, wto 
as~umpto eu gua!dará pu o~ a diaeusslo do orçamento·; 
fo1 >ó perfunctoriamente que entrei neste topico para 
r~sponúer áquillo qM didse o nobre senador P"la pro• 
vmc1a do Rill de hneiro, ministro actualmenle da agri• 
c~llura. Um outro objecto de que eu desejaria trotar n~ 
le1 do orçamento era o das c.ixas economicas militares, 
como rcontece na Inglaterra i e V. Ex. ba do ncar assom
br&do do vilr a som ma enorme qoo existe allinessas caix,,s 
oconomicas. Mostrarei; tenho aqui o mapps, mas 6 para 
outra vez, não é pua agora. 

Assim, Sr. presidamo, eu continúo a votar pela minha 
emenda, quero dar ao governo tudo quanto ó in1ispen· 
savel ; nlio quero prender· lhe as mãos, se o governo 
entende que deve passar um alferes de uma arma para 
outra, passe ; sem cercear-lho a antl~:uidade, porquo 0 
otncial vai prestar serviço militar á naçilo, A minha 
owonda, portanto, é razoavel, mas se o nobre ministro mo 
di~ser que 11ãO póde aceita-la, porque a sessão se ~cha. 
ad111ntada e oll• n1io poderá ser discutida na camara dos 
deputados, eu retiro a emenda, 

0 Sn, PRESIDENTE DO CONSELHO:-V. Ex. conhece ÍSSO 
mesmo, hoje silo 20 do mez. · 

0 Sn, VISCONDE D~ JEQUJTJNIIONJIA! -Não tenbo de 
r.~er observaçi!o ~onltuma sena'lo a respeito de um ponto, 
que 6 V. Ex. dtzer que eo conheço isso; appelto para 
todos os nobres senadores, elles que declarem, se enten· 
dem que ell t~n~a e~so conh.ecimento; sobre c.;te poutu 
estou ew plentastma tgnorancta, porque não 1ei os woios 
d? qu! o governo póde dispur p&ra fazer adiantar uma 
dJscus&uo ou uma votação. 
.P?rlant~, Sr. pr~sidenle, attendendo ao que o nobre 

mtmstro dtsse, eo_rellro a minlla emenda. 

ttuo somos uma r.aç!io n<•V.t: não porlr.mor. :.inrln rretcn
ch~r um tal t'l(JArfuit;oanwuto. 1\L.s I!OUJO 11ús r~n~ocitunos, 
"orno "" tenllo dilO em r•Uiras o•:casiões, com o cabedal 
'!"" remori e cou1 o ~abedol alboio, ostudaruos as nossas 
cou•ns o lcllltos nos Jivrus o quo se pussl nas outras 
l!liÇu's l"'ro appJl.:ar o que !ór pos1ivel ao nosso paiz 
digo quo nó> podíamos ter follrl muito mais du qu1; 
tomos !dto, e ó noste sentido que cu dc~:Jarei que d nossa 
n.coi<L militar n•lo esttl organi•ud.t, como dove ser. Bem 
sui, scnhoroo, que nu llra<il a escola tnilitar nilo póde 
s11r sclrnento eocola de otllciaes e a razão é simples; 
não ha oUII'aS escolas •ubsidiarias ondo so aprendào as 
>uien ias que ali i se ensinào e que dovom SH do apanagio 
d& população brasileira ; n•io t•ndo nós outras escolas 
on1• •• onoluew ao S•:••ucias phy>icas e mathemaHcas, 
que g_, estad:Io na escola militar, não ó possivel que 
e•t~ esr.ola seja u icamento para a form,ção de otnciae,, 
corno cl na Franç .•. U .ystema mixto tia Prussia e da Aus
tria é o adopta<! O •111 nosso paiz; mas adoptem-se as me· 
rli<las ulli advpl•d•s. Não se levo entre nós a extensão do 
enKino ao ponto a 'tu• tum chegndo elle na Austria, 
onde se g >t:lo para cima de 400,000 libras esterlinas 
q11e .ao •·dO acenos de 3 DOO oou~ ao cambio de 27; aiiJ 
ldvou-se a perfeição ao m•ior auge, uividirãn se em elas. 
ae• as esr.olas, para os surgentus, para os otnoiaos e para 
os cadet's; não chrguomos IIi, nllo laçamos i•to, Nó~ 
adopt.rnos o •ystecna wcxto, quero dizer, admittimcs 
na nossa escola militar, n5o sú os joveos que querem 
ser mititues, c •• mo os ~>Ulros que qáo pretendem essa 
vida,. e a•1ooittHIIO! esses porque não temo.! outra Pscola, 
o que é urna g1a<ode falta, não soí como $0 tew entendido 
a cunstitu<clu tão IO<IJictamllnte, E' vord•de que ella diz 
que só é gara11ti•la a in>trueç~o prinlaria, mas ~ãoexeluo 
a outra instrucção, nilo diz que a OU\Ia instrucção não 
s•rá ~oratig; eu wnho lido a conotituiçfl~ desde n primeira 
ILié a ultima pagina, e ainda ni!o encoutr~i nella esse 
preceito; porque ra~ão. púís, não damo~ gratuitamente a 
instrucçi'Lo secundaria 1 Os nobres senadores sabem quo 
Mttes ua con,litui~iio ns humanidades sempre furão 
osrudartas gratis Ura, se existissem escolas de sciencias 
phy&icas e mathematicas. (óra da escola militar, pagas 
I••la nação, eu diria qua era preciso que a escola mílilar 
fos~e unicamente para os miht.res. Dada es;a condição 
cvm raziio se adoptou o Fyotewa mixto; w•s, pergunto 
eu, está b•m divi~ido' D:i-so soldo tanto aos que toem 
intenção de ser militares, como aos que depois te•m de 
abandonar a carr~ira i e demais a mais nartn se deter
mina sobre a escolha da arma (que era aobre o que eu 
queria ru~ponder ao nu!Jre senador pel~ Rio do hn•iro.) 
Na. Franç~ os jovens militares e>tudão segundo a capa· 
cidadü que mostr~o ter para osrn ou aqu•lla arrua, a 
afinal do conformidade com o resultado de seus ex<ulles 
teem elles a escolha da arma, a escoll1a do raghn~nto 
pua onde querew entrar, do servi~o a que querem dedi· 
car-se : fu-se isto na nossa üscola ~ Sd se fizesse isto não 
teríamos otneiaes para todas as armas, seriiio tão fre· 
quentemente precisas estas pass3~ens ? Tenho ou, pois, 
ruzao de dizer ao nobre senador que a escola nJo <Stá 
be10 organisada. Eu dosdo já vou declarando ao senado 

Consu!tado o senado foi retirada a emenda. Prose. 
gutu a .ducuss§o do artigo additivo e nlo bavendo mais 
quem 11 vosso a pala rra flcou encerrada, por fulla de nu
moro para se votar, 

o apoio qud mo d:~ o nobre senador por Goyaz. 

O Sn. StLVEinA DA MonA dá um aparto. 

O_ Sr, presidente deu para ordePI do diil da seguinte 
ses~ao : 

Votação do art. 6°(additlvo) das emendas da camara 
dos S~s. d~puta~os á proposta da fixação do forcas de to r· 
ra, COJ~ dtsl'ussao flcdra enr.erradai 

Contmoncão da 2" discussüo da mesma proposta, o 
omondas; 

3" disr.ussiio da rosola•;ão com o parec,,r da commis· 
silo ~e fazenda, àcorca do utncial maiuruujunta do com· 
moreto do ~ar~nhão; 

1" e 2" dtscussuo• da pi·oposição da camam elos Sr.q. 
deputados, npprovando as conuicúos com que p<•la prcsi-

0 Sn StLVEIIIA nA l\IOTTA: -Eu nrro aogmonto em donm _do P~rnambaco foi entregue a igreja do Cullu~io 
n&<l~ a autari<.!Mo da palavra do nobre senador. · do R•!Cifc á umandado do Divino Espirito·.SiDio; 

O Stl. vtsaoNoE ns JEQUITJNUONIIA:- Mas ó do men 
Interesse que so saiba crua tenho a approvaçito uo nobre 
senador. 
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1• dh:l <las Feguiotes 1lrüposi~ões do sonado, auw- r.o<sarios para o sorvico das mos mas co~poracnc~ o os qn'l 
aló agora tiverorn constitui lo o seu patnmonio. risando a mesa; 

1", Para contõatJr a ruhlicnção dos tr;,ba/hos fla ~-nsa; 
2", Para re(.,rmar o sPrvico da s~ct·ctnria da mesma; 

" Art s.u Ji'jdl.o ravug·\das ~~s dispu:;i~·õ·~s Mll coutrorio. 
" Paço do senado, J7 de n~oslo do 18111. - Situfl 

Fu·1raz. - Vist!rmde de Jt,Ibll"''flh!f.- F. J). p,,,.ei,.,, tl'c 
Vasconcellus- ,1/,rquc::. de Alll'uuti!S. -Souza Fra11cn. 
- Silarira d" J!!otta, 

1" discuss:io da in!jicnçiio do Sr. Mnatlur visconde 
de Albuquerque, coro o .[lnrentr da maioria da mesa o 
vc.·ro em separJdo; 

Foi a imprimir : ~~ ns matllri«s j'i rlesig·1ndns. 
L~vautou-.\c a sessrro á uma hora c 5 miuutos d• tardo, DnDEll DO DIA. 

E.U 21 U AGOSTO. 

Prc!'idencitJ do St·, visconde de Auaeté, 

Sll~tMAnto.- ~;xpediento. - Parer.er da comrniBsào 
''" l·~islaçào o fazenda. -Ordem i/o dia. - Fíxa
('iio das .forças d11 tt:rra. -1\equerimonto do Sr. Can
'' ido Borges. -I nco1n pali!Jilidatle dos senadores. -
MatrimJ!a de ~smtlam~s. Obsetva.,ões !los Srs. C"n
rlido Dorges o AlmriJa All.utquerrÍue. - Gro;; c'Io ne 
um corpo de praç~s. Ob>orv .. çCíus dos Sr.. Cnn
diuo Borges, pr;sidcnto do conselho e Ferrdra Pen
na.- Creaç1io do um Li• pado. Obs~rvacues dos 
Srs. Candido Borge~, Jubim c Mafra. 
A's 11 horas da manhã, achando-se presentes 30 Srs. 

1enadorcs o Sr. pretidenlo abriu a sessão. 
Lida a acta da anterior, foi approvad,, 

EXFEOIENTE, 

O Sn. 1 • secnET.\RIO Ien um ofl1cio do Sr. senador VÍ$
r.onde dd Jequi<inhonha, comrnunieando achar-seins:aa
mda a commiss:io rni~.ta, encarregadadod11r parncer 1ohra 
tlnvitlas rclativns á !dtra o espírito do acto ad·1icional, 
tendo sido nomeado o dito Sr. senador presidenw da 
;mesma, e relatores os Srs. senadores Ferreira 1'~nna e 
dtlputarlo Luiz Podrcira do Coutto Ferraz. 

Fi~ou o senado inteirado, 
Um officio do 1° secrttario da camnrn dos Srs. di•pu

!orlos, contendo a solução de um ~ngano queoccorr~ra na 
r.,.olucão qu~ p9ndn no senado autorisando a matricula 
rJu vnrios estudantes, 

Fi<ou sobre a me~a para ser tomado em consideração 
q11ando entrar em discussão a dila r osoluçfio, 

Foi lido pelo Sr, 2° SECIIETAII!O O seguinte: 

PAllllCER. 

• As . commissúes de f•zonda e do legislação oxami
n.irão do novo a proposição da c•rnara dos Srs. deputudos 
rJe23 <.ln junho de 1857, dispensando as lois de umorliza
cfio mn lavor de algumas corpora1•iíes religiosas o são de 
pn.ree~r quo SA adopte o seguinte projecto: 

• A assemuléa geral legislativa resolve : 
• .Art. 1.0 O governo é autorisado a conceder ás cor. 

11orações da mão-morta licença para atlquirirnm ou pos
suircm por qualquer titulo, terreno ou propriedades ne
cosoal'ias para edificação de igrejas, capolias, cemi!erios 
rtcii'Q!flUrOS, hospi!ans, CDSQS UC edur:ação e do asylo, O 

'Ju;;csrruor outros t•staheledmenlos pnhlicos • 
• .Art. 2 ° Os lmts do raiz que cm contrariedade das 

ÜrrJnnn(·ilos L. 2" tit JS§ 1° forem atlquendos pelas cor
phrilçiles rio rn•lo-morta. sorão no prazo ~o seis ro;zes, 
cont~tdO< do sua ontroga, nlionarlos o o sou pm•1Ucto "on
ver!hlo rt~n npolicn.< da divida publica, sob r.s ponns da 
me.illl:t Ordonn(•ào, exeoptuaolos os 11rcdios o.tl!fii!IIVS nc-

FIXAÇ,\0 D.\S I'OIIÇ,\S llll 1'EnnA. 

Foi submettido :\ vota1·ão 1·1 art fi" ( arl,litívo) rl:.s 
emendas da. comUths:1o dvs S1s. Cl11putallt•!'i íÍ (Jf(IJ'iiNI:-L 

,Jo potler exer.utho, li.~ar,fio as furcas do terra, cuja tlÍ.· 
cussão JJcára encerrada: fui approv,.do. 

Entrou ern disms•iio o an. 6" da refori·la prrpJSt>, 
paF>sando a Sflr l'etiruo JHl fórrna di.l. emenda. quo tawb~t.ll 
entrou cm discus;iio: foi i~u~lmcnte ap~rovatfo. 

Concluída a 2' discuo&ão, passou a ptr,posta com as 
emendas p~ra a 3• discussão. 

O SR. C.ANDIOO DORGES (pr·l·• or.lem\ :- Al!en• 
rfendo :i ·escassez do tempo e thl matflrÜl)l importíwle~ 
quo ftinl O SOr1ad0 fia dÍHClJt•r, f11-ÇO Ufg'HUCill para Sllf 
Ol>pensodo o iuter11icio. 

U senado, sondo cousultado, resolv-.u pela sffirma• 
tiva. 

INCOlllrATIDILIO,\DE DOS SEN.\PORES, 

Entron em 1" discussão o projHcto do seMdo, rPgu
ht.do a incompatibilidade do cet·los empregos culll o 
Jogar de semdor .-Foi rrjeitado, sem debate. 

MATRICULA DE E5TUOA!ITE5, 

Segnio·>O a 1" discussão da proposicilo da enm;,ra •los 
Srs. tloputados , aulorisando o goveruo para mandar 
matricular valios vi!odantes, 

O Sn. PllESIDE!I;TE: -S~bro esta resolução ó que 
v~m da cnwnra dos Srs. deputados urn ofl1cio pelo qual 
se IJI03lra q ua houve um on~ano de CÓ!JÍa a respeito do 
exame de que pede di;ponsu nm dos estud.r.les: em 
vez de dispensa dos exames de historia e matbematica, 
como se diz na resolucilo, deve ser dos e~ames de bis• 
toria e latim. Isto é o que conota do ameio, que se 
acabou de lê r. 

O SR. CANDIDO BORGES:- Levantei-me, Sr, pre
sidente, para impugMr esta resolução. Não sei como o 
senado poderá appruva-la, sobretudo nos termos em qno 
ella se :10ha conce!Jida. Vejo, senhores, uma carta do 
nomr·s; vejo que ha 17 ou 18 pr~te.ndenles á dispensa 
de oxamos de matelbs qua o r:orpo lfgislativo tem julgado 
indlsp<Htsavois para se entrar no O>tudo de cortas s•ien
cias. Nesta resolução, senhores, 3 conce>!ilo é por tal 
m~do digna de r•paro, que se r boga u ponto de podu dis
pensa de cxawo do latim pam estudantes quo querem ma
tl'icular-se nos cur~os juri licos onde ~o tem a e aprender 
Jugo no prioteiro anno direito romano. Qual é a ~ignifl
cacào que póde tor semelhante rr•soluçiio, fJUnndo hoje até 
para ser-so official de i o fan tatin ú preciso salrur· se latim, 
segundo a dispo~icão da lei existcnw? Entretanto, ha de 
o corpo legislativo dispensar todos as rnntorius prelirui
nHos o consentir que Cl'rtos ostudantes, porque toem 
um ou outro padrinho, saiiio da rAgrn gemi que o!los 
untondorn tlevor irupôr a todos a'!uelles qwl rJui~osstllll 
tumur o. gr:lo um sdenchs juritlicls, medicas, olc, htu 

..... 
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\\áll tní lo l'"""ar: ú prnd.'n IJII!! o r.nrpo l~gíslntívo ~~~ 
c:ornpmetru lwm d1~ (~OIHoniend,t tf;,JS J.,rs que a Odl, r~>s .. 
J•cit·,, tem vota.rJp, que ::1.11 r~vn~f!!~ ,.;o n;io ~à(J !JO:ls, e t1W 
11 todos f,tcnld; U•l fie >O llHlii'Írulare'O quandO C(UÍZorem 
('.cJm Oi eonhreilllt"fllOS ((UC pos::uiiClfl, OU que er1tii1~ 
ponha t•lll p•rfdi la hllriDCHiia o justo pé do igualdadu as 
rt•gras que om stJ,, s>br.t!oria onlond.r que devo impór 
á1uollos que FO quorem matri••nl"f, 

Poí< M[rt•llos "'tll'"lantlrs que n~o tiverem ns nccessn• 
ria• ltalnllt<çrltls, mas quo, vivendo na obscurídatle, >ern 
cortas relaç.õA.Ii, !leru ccnus r~arrorHIS, fi~aram fóra desses 
f"vores do corpo lr•gislittívo r.úo tmio direito du so tjUei· 
xar, dr.stas coner>s.sõc.i Jl:trr.iaes tj como tHeS injUbtas e 
dignas da nr.ro cr.nsur,,? Jhvomos nús de concotrnr, 
Sr. pre>identR, JHra quo se fadlltd a matricnf,,em llUr8os 
jurí~icos, em esr.nlas de modi.:ina, a quem realmente nilo 
J>OS>Ue C>S ronhecim•ntos ncc•·r.sarios para enlr•r no exa
me da-s mnt~Jrios qutl constituem O:\tO~ c:ursos? 

P.:ntff!tanto, F~nhures, ó pnssivt,J qul3 nP~ta rPso1oção 
se acbe um 011 o~11ro estudante cm cil'r.um~tnnt!ias muuo 
espccian.q, que pn11t::sse passar, quu estivosso no caso do 
ohtj~r a graça de que se triltll; m:1s então era. tHJCtss:~rio 
q·ue o Hnado en1.1n. stl no exame dnR cir~:umstanr.hs pe
cu-/i;trcfl cm qno su nchã1J tudus c'tl'S pt!tidonario~. Pois 
l•aveUJNJ d_o vot;1r orna :-osolucão qun ahran~e tantos 
pretanr!ent,s sem sab"rmos ow que condi(iles se ach~ 
cada um delles? 

Além •iistn, Sr. pr,•siJonl.e, m~ par,•co que um pro· 
joctu áccrc~ des\a m•t,ria foi imcla•io j\ pelo senado 
Jne~mo. 

O senado. s" me não fillt·• a merr.ori•, trar.a dereFolv~r 
se d•v• cowpa1ir ã,, 'ar.uloarl s do dirt'ÍLu e tlo medidna a 
.altrJbuiçãu d" C:trtmínnr o~t~~s (JI't!t•lrJ{;Ürts e ~"t~ dr-f.~ri-las 
curno julgarem dd j.u,.tica, com o rAr.urso para o governo. 
Não sena, pr.i<, mellwr que /Jtlo nos u~cu~asse.mos com 
essa rt·solucão? 

O Sn. PRESIDENTE:- Tijnho lemlrrança de que esle 
prrcjnr.to jil foi Jacto para a otdcm do dia, e parocc-me 
que caltiu. 

Juç:io do que flc l.nla ,; funrlaJ,, em princípios do equi
dade, O a llli!tf\IÍa n :ÍO (j,..jXil t1·o ~Ot Urgent1•; Vi!! lU CUIJW. 

~o clla niiu ft\r otlendida pijiO poder IPgislativo rsl~ 
anno, a medtda se torr..rrl de nenhum c:Jfeito, nfio apro
veitará aos ostud.;nltlS · que a reclamLo. Se houvcPst• 
tempo, so n sesoã11 n:io estivesse tào adiantada, ou, <'>•rn 
elTdto, r.onoord.r!a t•m que a commi>siio do instrnr.çito 
puLlica cxnrnína~~o a ruatt:lria c désse o ~eu parecer; 
wns, ur~inàu o tempo e sondo a. mRtorh lambem do sn:. 
nature.z:t facíl, pórle o deve ser decidida jn. Se se traia~! c 
de n>sUIDJllO mui lo importante, que ncce,,sitasso do UAI 
c; tudo muito acornd•>, ainda que houvesse, como ha, e&>a 
mz:io de nrgr.ocín, não poderia prdscíndir dosEO exoron; 
mas, cumoacnbei do dtzer,oó certo, a materi,, é 1ão f•rll, 
qu•• cntla um doi Sr•. senndorc:s JlrlJe fazer o seu JUízo 
ind•pondcnto de ~xame da cornmissão. Portnnto, v.o 
par""" que o re>juarimento oãp deve ser adoptado. 

Crciv quu o nobre senarfor qno fallou ~ohru a mat-rí:l 
labora em nrn eqnivoco: não 6e quer dí>pHilsar aos "s· 
tndantes que ~o pro roem a matricular-se na faruldado dtt 
dlreilo os necessaríos JllPparatorios, trata• se súmente de 
dispensar o lapso de tcm~o. A resolução nüo está taln~ 
reui~id& de om ruodo claro. 

O Sn. n.~n;;:o nE QuAnAmlt:- No§ 2•explíca. 
O Sn. ALl!EI!IA E AinuouF.nQuE;- Vtl-se dos doeu· 

moo tos que ncompanMo a resolução que não h:1 ti is pensa 
absoluta de !'Xamcs prepbratorios, lta dispenEa uníca
rnento do lapso tlu tempo; s5o esludantcg qoe teom feito. 
exame de m11teria.• proparator~as ha mais de duns nnnos, 
e que t"ndo de mat1 icul:•r·se nas facnld.daR do direito r·e· 
quorum ao pod-.r legislar.ívodíspens:t do lapso dtl tempo, 
Porl.tnto, j:l v v o nobre •enarfor qna rriio h a dispensa llh· 
solut< de exames, os exames já furão fdtos, o os o:,~u. 
dantes furão approvados nelles; itito constl dos doeu· 
llP.ntos. 

O senado não ohraria com equidade ~o n~ primr.ím 
di.,r.us,do nã11 approvassc este prc>jeclo. H a nclle estu
dantt•s quo $0 acbão em conclicúes muito f•voravci.<, o 
um dHllos é o s.-. Mauocl Pedro Cardo<o \'it·ira. l'•lli 

O·Sn. FERREIRA PENNA: -T•mlnilllU:e recordo di~so, 

O Sn. CANDIDO Donaes:- Em t•Hio o caso entendo 
qno qualquer q>Jo R•-jrt o e•tsdo ern que se acham os os
ludantes que fazem ~l>je.cto da prescnt" resolucffo, como 
ella Má coucebi~a, niio rlevo p.ssar. Não õ possível que 
o senado pos•a examinar em cinco ou dez. minutos toda 
essa papcl•da que acompanha os requol'imentos do cada 
um dos estudantes. l'ó.te ser, repilo, que entre clles 
lraj~ a!gom pretendente que pudesse ser attendido, ma; 
todos, não; e enliio me pami" muito melhor que n 
Jtropo~ição fosso remettidn á cowmi<1iio àe inst!U>:ção 
publica, com todos os documentos par~ qu~ olla, exa· 
minnnda tudo, d~sso nm porticer ju<tifl "'''"• qno pu
des!o oorvir l!e base a um voto e&clurecido do :>enado. 

esiUdnnte, n qnem conheço muito de perto, [10!' snr ti:• 
JJ>Ítrha pruviot'Íd, e o !JIIi ser m~u vizinho, ti moco IHtLil,. 
muito ewdioso drsdo a t•nr~ infancia, sou pai tleu llld 
professores; em summa, esto moço fui educaflO muito 
convrníent•mente. 

Neste sentido, poi~, maudo á mesa um rcqur·rimento, 

Veio á mesa o seguinte 

~EQUERIAIENTO, 

• Requeiro quo a resolucão s~ja rcmrttída :1 com
mis~iio dO instru.:1•iio publica para quo, pedindo infor
mnçiio ao govorno, d~ o seu parecer u os to re~peito. Paco 
do senado, 2l do ngosto do 18Gl.- Cmtàido Bot'gtJS, • 

Sendo apoíndo entrou conjunctnmcnte em díscoss:io. 

O SR. AUIETIH E ALDUQU~RQU~:·· Sr. prosirlerr
e, não posso >lar o meu voto a J:•vortlo rorpwrirnento quo 
calJa do ser lljJoíado rrolo suuado. Eu tem! o r1ue a rcso· 

Aoi 15 annos do idade tinba approvncao plnnn du 
todas as mat.rías, estavn prompto pam se ml':ricul>J n~ 
faculd•de do direito do !locíf", oilo o f•t, porém, porque 
lhe f,ftavàn 12clias para completar 16 aunos. Suo po· 
tJer l••gíslativo l>doptar a dispensa quo estn cstucl:wlo 
rCIJUOt, bem lon~e de animar a falta de ap[>hcaç5o M•s 
moços qoe se dodícão ás letras, pelo contr11rio, anima 
.ítJUollr.s qa!l sfio mhis P.studiOfOS, O estudanie de que 
trato é um mo,,o quo tem lodos os seus prepn ralorio• ·o 
l!m todos fór:t ~pprov1u1o plennment~; mas par,, m;tfri
calar.su nfin teru 11 Í•latle; pó.le ser qno out•os de quo 
trata a resoluçfio se achem em círcumstancí"s tnm Lom 
favoravois. 

Como, pois, o ~onndo h~ do deixnr de npprovar ~m 
primeira dí.<CU'ifio um projt•cto de~tes? Se lhe 1mgnsso >tta 
ttpprovaçilo, commetiAtin pelo menos uma grav-. íni•rui
darlt•, duíxnrin do nnimnr M mnros qao so habililito na~ 
mntoda,q que osto~iio, o f:ui:J. pnrdc~r n•J 'Sr Cardu~u 
l'i,.ir., dous anuo,<, porquo 010 •II>J porJru por folta tio 
íJado. 

O Sn CANnmo Donr.~s:- E' nm cstu•iante só. 
O Sn. At.liiW>A ll At,tt~rJUEIII)UE: - Qnnnrlo ;t'lmt•ttltl 

csto !i L' uchasso no~ las circu mslLwei~ts, ait,t.l:l as~im llcv ia 

, I 
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u ~coaJo appro1'.1r a propo>icão em 1" disr.nssiio, o ~e na 
211 cntendcs!io que dovia vutar contra os t ntro~. p~>r JJão 
nwrecr.rom ser auendidos, obraria cquitntiv.>mente. 

jccto no sco art. I" ant&ri,nr o govrrno pnra crrM na 
província do Mato·Gro.•so um rorpu dn ~00 pr.•cn•, 
voluntarins ou cngaja•I·•S, c.,pcc:mlmento d«>ti11ado a 
gunrne.:cr o defonú~r o territorio quo mt·dda entro 
uqnolla província e a de Goyaz contra as incuroi:JCs aos 
sclvogrn<. 

~la~. r.omo disRP, ó !Ó do lapso do t•Jmpo qoo so requer 
di.<pcnsa o nilo do exame de lulím; 11ão s01, portanto 
cm que se funda este grande rigor. ' 

O Sn. CANotno DonaEs :- Rigor da lei. 
O Sn. ÂL!IEIDA r. ALnUQUEHQUE: - Conr.ordo com 

Os artigos so~uintes estaLrleeem al~umns condicüos 
desta sot viço e autorisüo o gow•rno, Pão só para dar no 
corpo n conveni<mto orgnni<nc:ro, mas lambem Jmraornr
car os vcncimr.n>os dos offi,:iaes e praças. o rigor d! lei, mas trat~·sc do um indulto baseado nos 

Jlrinoipios de -.quidade, 
S:io estas as conoidoraçiies que tenho a o1fcrecer ao Se esta forca con>Litui~so nm co•po d~ linha, pro.

priamcnte dito, e devesse, porl•nto, fazer partoint•grar•tn 
do oxcrciLO, parece· mo qoo a obj~rção que acaba de f,zer 
o nühro ~enador pr.lo Rio de J:meiro, posto qoe de mnito 

senado. . 
Voto contra o requerimento do nobre scmdor pelo 

llio dA Janeiro. 
pezo, não seria por Fi só bJStanro p•ra rejeitarmos G 

projecio, vislo que o liA pórle ser approvado Fcm au
gmentor-so realmenle a forca j:l fixa~a de 14,000 praça~, 
entendendo-se que e;t~s 200 ticão comprchet,didas na
quell<l numero. 

Posto n votos o requerimP.nto, foi rrjeitado, 
Continuando a 1n dtscus~ão da propc·sição, passou 

r.Pta para a 2" cm quo logo entrou; posto om discus~ão 
'' art.I• com seus paragraphos, fui rejeitado, Jl~ando 
prejudicados to doa os outros. 

O Sn. CANorno BonGES: -Niio, senhor, onl~o scrião 
14,200 praças cm Jogar de 14,000. 

CREAÇÃO DE UM CORPO DE PRAÇAS, 
Entrou cm 1" dhcussão o·utra proposicão da camarn 

dos deputados, autorisando o governo a crear na provín
cia de Mato-Grosso um corpo da 200 praças voJunlarias 
ou engajadas. 

0 Sn. FERREI nA PENNA :-Se C8Se numero ri" 14,000 
praças não exisur e1fectivamm,t•, e para completa·lü fôr 
ainda n~ccsFario o aJi.<tnmcnrod.renrurasou voluntarios, 
parece-ma claro que nclla pod"rM Jicar comi•reh•n,lid•s 
as 200.- Bem v•jo que ajsim altera-o e a orgauisaçãu 
uo quadro do cxer<:llo .... 

O SR. CANDIDO BORGES :..:..sr. presidente, acredito 
que póde-se considerar prejudicada esta resolução, por
qu~ sua materia devia ser a !tendida, e sem duvida o 
foi, pelo noLmministro da guerra na propost~ ae lixa
cão de forc1s de terra, que ainda hoje votámos em 2" dis
.,u~são, Ora, se o Sr. ministro da guerra entendeu que a 
forca por ello pediola era a b•stanto para manter a tran
•·JUillidadc o segurança do imporia, como é que agora 
~rparece este projecto creando um corpo e~pecial na 
:província de Mato-Grosso, e bto quando os que 1:1 ex is

:tom não estão compl•tos por falta de gente? Como ba
vcmo~ de croar naquella província mais um corpo, quan· 
1.0 remos certeza de que olle não será organi~ado, on não 
)lOd~rá sor completado? Entretonto, se o nobre presidento 
oto conselho, que se acha na cas~. disser que a resolução 
é neccssa!Ía, dar-Jho·hei o meu votll, posto que entenda 
•lU" ó moteria que devia ser contemplada na lei de fixociio 
elo forças, 

0 Sn. SILVEIRA M ~IOTTA: -A iniciativa da fixa
ção de forcas pertence ao governo o não ao corpo l~~:risla
livo. 

O Sn. CANnmo BonaEs:- E at<l voto conlra a reso
lução por essa mesma razão, de que a iniciativa da 
Jixação de forç~s pertence ao poder executivo e não ao 
legislativo. 

O SR. nJAnQUEZ DE CAXIAS (p1·esiàr.nla do consa 
lho) :-Sr. Jlrosidcnrc, o que disse o nobre senador 
(IIli 1 Jlrovincia do Rio do Janeiro é a propria v•rrlnrlc. 
.l~m n!nto-G rosso devo existir um cot·po dA I GOO ho
mnnfi, mn3 ha sómento um casco do bntalh5o dtJ 250 a 
:;oo homens, o niio está completado, JlOrrruo não h a gen
to : como pois, se h a de crc:.r mnis nm corpo? Acho 
isto desnocPr.sario, vai trazer um n ugmcnto da despezn 
,:um a crcnçiio de cstauo-m~ior, comnmndantes de com
panhias, ct1!. 

O Su. roESIDENTE oo coNsEr.uo:- E augmenla·se a 
despe ta, 

O Sn. FERREinA PENNA:- NJo ba duvida; não n'i 
a!L~ra-sc o quadro do •xorcito, mas augm•nto-se tombem 
a despeza; o !JUO ~u quero dizer, poróm. é que se não 
obsta01e n>tas oonsidernçlios a assombléa geral, tendo e111 
vista as informações do govcrno,jolgas•e conver•iento a 
creacão do novo corpo, não porlcria ~ervir-lhe de obsta
colo a circumbt•ncia de já se haver fixado na lei annua 
certo unmcro de pr2çns. Entretanto, occorre-Ole nma 
outra objecç:io, que a meu v~ r merece ser •xaminada, 
c cl que, sendo o~pecial o servoç;l a qoo se quer destinar 
C>tc cor~o. c tanto quo so designa positivamente o t~rrl· 
torio onde clle deve postar· se, e dcixa·se ao arbítrio do 
governo Jlxar os vencimentos dos officinos e praças, pa
rece que, um vez do f•zor parte do exercito,póde ser má is 
propriamente consid~rado como forca policial, cuj' 
crcaçiio ou lixação compita á respectiva asscmbléa pro· 
vinda!. 

Se, pois, n:ío ouvir r.1zúcs cm contrario, lambem ne• 
g~rei o meu voto ao projecto. 

Post:~ a votos a propo.1ição, foi rejeitada. 

CRilAÇ,\0 DE UM DISI'ADO, 

Entrou, linalmente, cm 1n discussão a propo~ic.iio do 
senado, aurorisando o governo a impetrar da Sonta Só 
a lmJia Ja crcaç;;o de um bispado nas províncias de Pa
oan:í o Santa Catharina. 

O SR. r.ANDIDO JlOriGES :-Este projecto cr~a um 
novo bispado nas províncias do Parnn:l e San!~ Cnth•ri
na, mas cu n14o soi quaes siio as razões cm quAse fundon 
o ~cu autor Jmra uma tal crençiio. Póde ser que exist[o 
razões quo clcmonstrom sua necessidade, mas o que ó 
ver~ado ó quo ou· não ns conheco, r•ão as posso desco
brir, c o r.on.1do não as púue apreciar, em quanto niio 
fol'c'm nJ'rcsontauas o ju~tillcadas, 

En achava molho r quo, so so pudesse ol1ter mais es
i•·; 200 homens, devcriiio ser dos ti nados a comJililtar os 
':uo·pos que l:i existem. (llpoiadus) Me parece, portanto 
dc.t>neccss:tria es!:L 1 cso/u~·úo. 

O 511 FI\HHE!ll.\ l'ENNA:-Tcm Jl~t' liur c.:LU Jli'O· 
l'orlanto, oston rcsoh•ido a volnr contra o projecto, o 

CfiJÍO atc\ quo ~<:ria ue Sllllltllil inCOnVVtlioncia que Cl!e 
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pa•sasse despido, como so a~ha, uc todns as contlí~ões 
quo nos podorião levar a lransforma·lo cm lei. 

Voro, pois, contra, 

O Sll. JOBIM :-Sr. prosirfente, niio rno ccn.<idero com· 
JIMamenta babilitado para dar as inforwaciles que pede 
o nobre senador que acaba de fallar, apczar do conlwcar 
a província do Santa Cathnrina, ond• lenho por vezes 
tstado; mas creio que pela sun populaciin, comparada 
r.11m a que existe crn oulros paize• cntholicns omle Ira 
bispos, está muito no caso de poder 1or, não $Ú um bispo 
corno talvez mais dons c;u Ires; conheco, por exemplo: 
na Europa Jogares moi lo menos importantes do que a ci
dade do Deslerro e que Icem um bispo, A cidade d• Lagu
na, em uma di<t~ncia considemvo! ·la cidade do Desterro, 
cslá t•mbem em clrcumstaneia. de ter um bispo; o mes
mo direi da capital do Par•ná, da cidade de Coritiba; 
lalv~z em muito meno:es circumstancias do que olla 
Pstejão muilas cidades dJ Europa, que 1eom seus Li•pos 
n ca)Ji,tos, Ora, a provinda do Paraná d~veri~ ter tnm· 
Irem um bispo, e perqno h a de Santa Catbariua pertencer 
ao bispado do Jlio de Jan~iro e o Paraná ao hi~1•ado de 
S. Paulo, quando se aebão em disraneias tão eon•itle
raveis 1 Mas, como já dhse, não e•lando hahilitado para 
dar todas as Informações, julgo que é de ra~ilo pe•Hrmos 
ao governo que, ouvindo os diocesanos interessados na 
materia, do\ •.s informac/íes que o nobre senador exi~c. 
e neste senudo voa fuer um requerimento de,.a,Jra• 
DI COtO, 

Veí11 á mesa o seguinte 
REQUERI!IENTO, 

• Requeiro que se peciio infurmaçôes ao governo 
•o.hre a m~ttria do projecto, ouvindo os bispos raspe· 
cu vos. Rro, 21 de agoslo de 186!.-lobim • . 

Foi apoiado e entrou conjunct•memc em d1seusdo. 

Continuando a diseuR:ão da proposiç:iÓ, e ningocrn 
wais t•n•lo a palavra, licou aqutlla encerrada pela mes· 
a: a razão, 

O Sr. presidente deu para ordem do dia da seguinte 
sd.siiu: 

Vot:oção ~o prnje,to, cuja discussão lloou encerrada; 
s• discas!ào da proposta sobre a fix•c~o de forças de 

terra ; 
E as matenas já du;ignadas, 
Levanto u-se a sessão ao meio-dia. 

Ell 22 DE AGOSTO. 

Pmidenda do Sr. visconde de A~aelti, 

SuMIIARtO.- Exp~tliontc. -Observaçõ•s do Sr, minls• 
tro do im~er!o.- Ordem do dia·- Creaç:lo de um 
bispnd3, - Fixn•;ão das forcAS da Iom, Discursos 
dos Srs. Souza Franco, ministro da agrioullura, Jn. 
l1im e visronde d,, J~quitinhonha.:.... P~reccr :\cerca 
do ofHdal-maior da janta do commercio do M•ranlriio 
e oulr•"'·- Entr-g• da igrej• do e~<llegi<> do Redfe á 
irruanda•lc do Divino Espirita-Santo. - Publica~:io 

. dos debate<. Dis-.nrsos dos Srs. visconde de Jequi-
linlwnba, Jubim, Vasconcellos, visconde de Albu,tatr• 
que, Ferreiu Penna e Carneiro de Cawpos. 
A's 11 da manM, achando-se pres~ntes Sl Srs. sena· 

dores, o Sr. presidente Abriu a sessão. 
Lida a acta da anterior, foi approvada, 

EXPJ!DIENTE • 

0 Sr, 1° SECRETARIO leu: 
Um officio do presidente da provinda do P•raná, 

acompanhando dons exemplares do rel .• torlo qno apre· 
sentou á assembftla provioci•l aa 2' se$s~o ordin.ria da 
4' ftgislatnra. 

Foi a archivar. 
0 Sr. 2' SECRSTARIO leu a seguÍIJie 

PROPOSIÇÃO, 

O SR. MAFRA : - Sr. presidentA, cu 11iio duvido 
votar polo requerimento do nobre senadur, porque es· 
pero que as informaçôes que o governo der Iovaráõ o 
seoado a rejeitar a proposiç!o • .Nilo estamos em cir
cumSiancias, Sr. presidente, de fazer crea~ôllB destas 
me!amente por laxo, por ostenhç.fo (Apoiados) e para 
sallsf,;~er a desejos IOI'ses. Segundo a nossa constilaiçGo, 
nlo se deve fazer lei nenhuma de que nao resulte utilidade 
publica. Qual ~ a utilidade publi•:a que póde resulrar da 
craaçl[o de um bispado nas províncias de Santa Catharina 
6 Paraná? Eat~o aeost•1mados a recorrer os habitantes 
de Santa Catlmina ã Sé do Rio de Janeiro, pau onde 
leem recursos promptos, para onde as eommunicaçôes 
tornão Isto hoje de grando f6cilidade; os do Paraná estilo 
em oommnnicaç4o fre1uento e directa para S. Paulo e 
para a IIi teem as suas rdaclles: que bencllaio, pois 
póle resultar á estas provincbs da ereacao dosl9 bis 
pado? No projecto noto se d'clara onde será a séde do 
.bispado. 

• A assemlrll!a geral resolve: 
• Art. 1. • O governo é auturisado a lnanJar matri· 

cular rro 1' anuo da fa~uldade de direito do Recif•, e a 
fazer exame das IDalerias do m~srao anno, o estudantil 
Manoel Pedro Cudoso Vieira, di3pens1da a falta de 12 
dias de Idade exígida pelos estatutos para a matrícula, 
e uma vez quA tenha o estudante frequentado o anno 
qae ·tstá ouvindo, 

O Sn. VAscoNCEttcs:- Declara-se. 
O Sn. FERRE IDA PENNA: - lia de ser no Jogar onde 

o governo designar. 
0 Sn. PRESIP~NTE: -E' só O rerzaerilllonto de adia

mento que oslá oro discussão. 
O Sn. MA FilA :-Já dei ns minhas razüe.1, e votuci 

pelo requerimento unicaru~nto porque espero, como jd 
disse, que fS informações do governo levardõ o senado a 
rejeitar este projecto. 

Nl!o h~ vendo numero para so votar, foi pr~jut!icado o 
rcl}ucrimonto, 

• Art. S.• Ficiio revogadas as disposiçnes em con· 
trario • 

• Paço do Fanado, 22 de agosro de 1861.- Frede
rico de Almeida e Albuquerque, - JJarão de Qua·· 
mllim - Josó da Silva Mafra.- C. Cameiro de Cam• 
pos. - Joaquim Vieira da Silva e Souza. • · 

!loi a imprimir. 

O SR. SOUZA RAMOS (ministro d~ imperio) :-Sr. 
presidente, no discurso do nobre 1onador pela província 
do Rio-Grande do Norte, publicado no Correio lllcr
cantil do bojo, vôm alguns apartes meus tomados com 
inexactidão, sem duvida pela distancia cm que me achava 
dos uchygraphos. Para rectitlca·los me seria necessario 
f~zcr urn discurso de quo pc1•o di~ponsa, Declarando qao 

~G 



11:5! SESSAO Eill ;l:.l DE AGOSTO DE 18G1 

não tomo a m1Jon~n1Jilidaclo d" alguns dcms np1rtcs, 
como se ac!Hio escriptos1 tenho oatbfcilo as convcnioncias 
precis~s. 

os corpos do ~narnição a lj,OOO pr.1ç .. 8 o t•liri~n<lo o go• 
vemo a chamar t:Jf,c:Livoi!IOICI~ as 5,000 pmçlls quo quer 
q<lo Sf•j:io chamadas Eu, poi•, in•isto n., opiurfio da 

ORDEM DO DCA. 

CREACÃO DE UJI DISPAOO, 

nor.ossidade do melhor di•trrbuiçào da forca SUl forca 
movel o f..,rca de· fl'lHtrni..,:ão. 

Fui submottida :i votncilo o projecto da cre,çilo dn um 
bispado nos províncias do Paraná e Santa C•tharinn. 

!<'o! rej citado, 

Jlu tambtHn Unlla dito quo achava conveniento que 
a rfl.iucotio fdt.\ nas prac•• do prot d" qualquer modo 
,,omproheodesso a dos olllr.iaes, em ar.lcnc:To ao gr<ndo· 
augmcnto das despezas publicas, iucluidas as da repar-
IÍCiio da guerr.. 

FIXAÇÃO DAS FORÇAS JlE TERRA, 

Entrou em 3" discossiio,ar.hando-se pre~ente o Sr. mi
nisrro da guerra, o projecto de fl~ac~o das forças do terra 
para o anno financeiro do 18G2 a lSG3. 

O Sr. ministro das olrra~ po1J!icaR achou que eu soo• 
infeliz em algarismos, P''rqno disse que tinha au
~mont.•do, quando o Sr. ministro da guerra diz q.ue pele 
pnra o o·x•reicio de !Sii:l a 1863 400:0008 wAnos d•J· 
que no ex"rcicio anterior, e eu 1~i que pode 432:0008' 
menos. Eu, porém, qHando disse CfUa a despeza ia 
augmentar não me refor·ia shl!plcsmeiCte á orçada ou pe
di,Ja, referia-ruo ao facto rnpctido tO•los os annos, ·cm. 
qno o di,poodiclo v.~i sempre muito além do p••dido. 

O SR. SOUZA FllANCO:- Se não fo,sorn al~u
mas observações do nobre ministro da ngrir.nltnra, CIIID

mercio e obras publicas, eu não tomaria mais a palavra, 
porque tinha emittido as minhas <•piniões, e, em hora 
vencidas, esta vão ~lias em pé e o patz me fJria ou me 
f,r:\ justiça. O nobre ministro, porém, rcspan !ondo a 
algumas da mtnhas observuções, ~briga-me a tom11r a 
palavra, e, porque a tomo, niio deixarei ainda de in.<is
tir na necessi,Jade do melhor distribuir as forÇai moveis 
e as forças de gnarniçãn. 

O Sr. preoid•nto do conselho ai,Jda n~o nos explicun 
o que é que ln drt fazer para conseguir que com 4,000 
praças de corpos de ~u.rnicdo se faca o sem c o da guarm. 
ção da todas as províncias, os serviços ordinarios que 
nellas s!o ne,~essarios, cons~rvando as 10.000 praças 
como exercito á disposiciio, em acampamentos de di~ci
plina a de imtruccão, Sa o nobre ministro vai confun· 
dir todos os corpos em corpos de guornic:to. ou se vai ecn
pregarnas guarniçGes, quor a forca movei, quer a força do 
guarnicão, a dtvi;ão ó inutil, Para que força movei, para 
que forca de guarnição, se to~as ollas hão de ser em
pre~aclas em forç'l de guarni~ão? 

Se o Mo vai, se vai conservar a força movei em por
feit:l disponibilidade, então 4 .. 000 praças s•io abooluta
mente insufflciontes para o serviço de gu•rnição e a 
con1eqnoncia ba do ser, como eu já disse, que a guarda 
nacional Ira de ser chamada para o serviço ern maior 
escala, do que Até agora. 

Ex.ominanc!.1 as diversas verbas do orçamenro p~r.; 
oomparar quaes •ão os artigo. em que se fez rodncçit·o, 
nós vonoos qon as rodut:cõ"' s~o feitas naqntllas verb:.s. 
em que necu~sariamente ba de haver depois auga•enlo, 
salvo grande prPj,uizo do serviço; por PlU!mplo, retluz·so 
nas dusp"z's das fabricas, rc.Joz-~e· no arcbivo o litho
graphia, ro.!uz-se nas obras e nas praps dd pret A ro
dncç~u das praças de pret é fictícia, porques" as pr•ças 
de pr•·t do guarnição não furem, como n5o hfio do s•r. 
snffld~ntes, ba de se chamar a guarda nacioual, e a 
despeza ha de se f,z••r em maior quantidade. 

Eu então tinha de to qua era necessario reduzir os 
quadros dos oll'l'iaes: o <)!lo mo respon~en o Sr. JDinis
J.ro das obras publicas r lle>ponden-me, dizenolo se eu 
queria que se rtes1em h•ila aos offlcia•s .... (lendo) 

• Protcn l~rá, tliz ell~, roduzir o numero dos b:•t•lh~es 
ou demi1tir os offlciacs, ou, pelo monos, pô-los avulsos 
sem os vencimenlos que lhes com~ttem? • Ora, S. Ex. 
devia sab<lf que ~u r.iio podiaquerHr do fútma nenbama, 
nem a demisslio de offlciaes quo teem uma patente vita
lícia c nem mesmo que se lhes faca o damo o que consiste 
em pcl·los avul~os. Estas reducciles são graduaes, a l~i 
do força é para 1862 a 1868; da tu i ntú 1862 a 1863 01 
quadros vão tendo alguma rednccfio pelas blixas, fa.lJe
cimentos, etc. ; o goverpo deiKava de completar a parte 
ddstas vagas que se fossem dando e cujo preenchimer•to 
pudesse ser di·pensado sem grande desvantagem do ser• 
viço, 

En lembro e o nobre ministro o que acontece no Rio 
de Janeiro, e fuça S. Ex. juizo do que acontece nas pro
vinchs. Na côrte do llio do Janeiro todos aquellos que 
cHão soj-ítos ao alistamento da gunrja naciOnal e são 
alistados não se podem empregar em outro serviço, não 
podem ser Cllixoiros, porque ningnem quer caixeiro que 
é chamado para um servico que o dimaho, que lho dá 
más companhias, que diminuo o seu es]Jirllo de obe· 
diencia, qu• o inhabilitn para bem desempenhar os seus 
deveros: não pod•m ser coclwiros, niio podem ser co. 
pciros, não podem entr,·~ar-se nos serviços domesticas 

A. mim me tern acontecido muitas vezes qu~, que
rendo dar preferencia a brasileiros para o meu serviço 
do1mestico, me v••jo um dia ia~ pedido de sahir, porque o 
meu cocheiro 6 chamado p~ra a gu•rda nacional, e em ou
tro dia talvez não possa almoçar, porquo o mtlU copei
ro, o meu criado c! lambem chamatlo para esse serviço. 
Os brasileiros assim não teem outros meios do vid~ senão 
o dos emprPgos publicos. Ora, se isto se dd ~ioda hoje, se 
~~~posso citar muitíssimos far.tos de brasileiros que s[o 
ubrig~tdos a tirar papolr.ta do estrangeiros pura não 
irem para o ser\'Íco, e elo oatros que s:io de.• podidos das 
r.usus onde tinilão encontmdo sor·vh'o; so h to acontr.r.o 
agora, h a tlo acoutccor muito ruais uepois do reduzidos' 

Eu sei que se me poderá dizer: •Ató no vosso ministerio 
n:1lei do força de 1857 se disponha q~e as u•ducçiles se 
f:~riiio nas praças de pret, duixando os quadros completos 
para se poderem preenchtr essas praças, quando fosse 
necessario.• E' preciSO,JJOrolm, • !tender ás circumstancias 
diversas do 1857 e de 1861. Quando em 1857 se votava 
a lei, o quadro ora de 16,000 praças em circumstancias 
ordinarias, e de 24,000 para as extr.•ordinarins; e do 
16,000 para 24,000 ha dilferenca de 8,000, que é m~nor 
tlo que de Il1,000 para 25,000,diil'ercnca de 11,000. Esra 
poróm, n[o t! a principal razão, araziio é que o thesouro 
tinha grandes saldos; nós não lutavamos corn de{tcit 
considoravel, nfio tínhamos os emLara1'os de futuro que; 
se apresont;o agora, 

Eu1ão não havia, pois, razã~ suficiente par:r. impôr á 
offlcialidadc do exercito essa prÍVlCiio d• nlgumM promo
cuos que se podem dar no caso que eu liHotro; Unhamos 
dinheiro snfllciouto, tínhamos saldo r.u~osideravel, po
díamos manter o exorcito 001 ucu pcl um pHI•'O mai< 
avantajado. As cirr.umstancias hojo fão tlivcrsas, nós 
iwpomos o grau~cmouto soLrc a Jlllj1Uia~ão um gc•r.l, 
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suitre os ln:lo~lrio•sos; tir.lm.os do sun bolsa parte tla • 
fortuna, quo nft~ >Õ em dellos partillularrncntn parn O• 
seus lllisttjrt:ti ela vida, rnas que engrossando CIH l'élfJi~acN 
viria a eng((lss.r a renola tlo E>tr.du e a riqueza puLitca. 

O SR. FEnnAz : - Nom t:.nto, 
{) SR, ll!NISTRO !JA AGRICULTURA: -Por issO Ó qoo 

digo quo V. Ex. é infoliz e111 algarismos. 
O Sn. SouzA FIIANco : - Or.t, senhores, ba occa· 

siõus em que ú preciso rir ... So itnpomos por uml:<do t•;sa privuçilo, porquu as uo· 
Ce3stola·Jes do tiHsuuro a toruilo exigível, t>mbem pu· 
demos exigir da offieintidat!11 esse 11oqueno !acrifido. 
Eis ahi p:nquo cu uiziae ,ust•Jnto que, com um~ p011Ue· 

reducçãu na olllda•idutlo, a economiacll•grtrin :t. esta 
ver}Ja E nt.:ru stl rn"' diga, corno se drsJ<e na catHL , 

qu• os offici•C< s" n:io formão om um dia, blo acontece· 
ria l'lo as r~:~dUt!Çi'iC!I fo.s:wm cunsulrra.veis, UJas ~<O aH de 
que IDO lembro niio s:io t:I"S quo p"ssã·• diminuir o nu· 
mero dos olllcia•s habi•iLudus, scniiu em uma muito pe· 
ljuena fracção, n razii•> d" que asstm se irnpodo 11 eons• r 
v,1çiio da um numero d" offic1ae~ hahilit•dus, que putlern 
ser exigíolo.~ em occasiues extraordinarias nãnprev•lcce, 
Se pre~alocess•, o mtnistro da marinha <li ria: • l'm~cmos 
ter uma gnena marítima, tu>gmento•uos o rn•tmal da 
armnda, prcparomo-nos para ttla , ; o t•·tlos os outro· 
n>ini-tro.~. na po.l,iutlídauo tla contio~"ncius futuras, 
tlovião tlesd" logo preparar· Se para el•a. assim como o Sr 
1ninbtro suppõe que devemos •stnl' prtpatarlos para uma 
guerra, t··n·loos tJU•dros soffici-nt~• para 25,000 homens. 
Jlu, portanto, ainda insisto em que ha ncces>irtade d• 
levar as reducclíes até aos quadro! dos officiaes do 
exercilo, exigindo delles os te pequeno sncrWcio. 

O nobre ministro das obras f'Ublir.as, portanlo, não 
tinba razilo quando dizia quo eu sou inf•IÍZ em algaris
mos, e eu vou-mo aprov~itor ~a occasiilo para mo.mar 
que S. Ex., winisro do commercio, é que é info~iz om 
al"arismos; c ou sinto que um homem •le sUl Cipactdade. 
o~ ministro da corôa, tendo d~ explicar-se a resp•ito de 
factos commero:iacs, propriamente de sua repartição, nos 
viosse faltar inexactamente, f~llar com estimntivad, sem 
estar pr~parado, Sinto •1ue no tempo de crise com• 
marcial por que p<"samos, quando o governo lut• com 
embaraços financeiros, quando deve totlos os di1lS ter em 
mãos as tabnllas da receita e despeza para vôr como 
march~o os negocias, S. Ex. viesse momar·se n•i? in• 
formado de todos os factos que se pas>fto no patz, e 
fallar em materiu financeiras, em materias do renda 
publica, de ren,la procedente do commerclo de que elle é 
ministro, mostrando-se albeio completamente á situa
elo do tbesooro, ao conhecimento da renda dos mezes do 
exercício já findo. 

Eu nlfo faço carga ao Sr. ministro do erro que suppo· 
nho vir na folha que publica as nossas aiscussúes. 
S. Ex. a·imittiu, o nllo podia deixnr do admittir, que nas 
tres reparticOes da culle durante o exercício qoo !Iodou, 
do 1860 a 1861, compuado com o exercício anterior de 
1859 a 1860, tinha havido um accroscimo de renda no 
valor de 5,700:0008. O meu calculo ora do 5,652:0008; 
sejilo 5,700:0008, porque tambem não tenbo a preton
ção de que estes calculos que faço com os apanl1amentos 
das gazetas (eu quo nrro tenho nenhuma informac~o do 
tltesouro) sej1o exactos até ás centenas, até ás dezenas, 

O que faz o Sr. ministro do com me reio? Calculando 
o duplo , porque a renda de todo~ as provlnr.ias ó 
sem pro i~ual li da côrte, diz que i:á a 18.000:0008 li 
Isto naturalmonte é erro a que a fulba crua publica as 
Jtossas discasscres foi induzida polo tachysrapho que to
mou esta parto do discut·so. 

0 SR. !IIN!S'rRO llA AGRICULTURA:- 0 erro Ó de 
V. Ex., que calculou p:~ra um anno, quando os i~
postos addiciooaes ~tlmrlltO forào C•jlJrnrios durante SOIS 

lijCZO.~, 

0 Su, !H !liSTRO liA AGRICULTURA: - DaquiJio qoo 
se fez. 

O Sn, Soou FRANCO: - ... dns objer.cõos quo sa nos 
f•Z'""' Jtu oi~o qu" a tlllferenca Hrotro os ex•rt:inio< d•r.or· 
dJus tJo 1850 a 18t;0 e di!( SRO a J Sü I foi do 5,652:0008 
nas eslaçolus da eolrt~ em l.vor di segundo. Foi ou não? 
Que importa quH to1•ha ;ido de 4. 5, ll ou 7 mezes? 
Se eu e.1tivessa compilrunoJo r.om o futuro a reuda acaros
clda rJos seis mozes com a rend:~ provuvtl do ano o spguínt~, 
então podia-se dizer: • Enganr.stes-vos; • IDRS eu não 
digo 5Cnão que a ronrla rohrada nas est·ç~;a da côrte 
collll-'ararla com a do a1wo ultimo •leu em r••sultado mais 
5,6:>2:0008 em todo o oxer<:ioio do 1860 ai8GI, 

O wcu calculo rr5o era, S.lll, dev•-so lembrar bem, 
tarr to pura procur..- o accre.,dmo t(Uri h~ de vir no anno 
s~"uirote, culllo pura vôr a influ :neia das nóvas taxas nestu 
oito mP.zo; q uunto ás rendas •lo município rreutro, porque 
no Riu do J • no iro a tar1 la pri nct pio a • ter execução em 
nove-mbro, assim C< mo o regulamento d~ sello prmdpiou 
a ter execução nos primeiros dias do mez de janeir~ 
deste anuo, 

O S9. •'EtiRAZ: -Em 19 de janeiro, 
O Sn. Souz. FnANCO:- Por isso ó que eu diao nos 

primeiros ai•s dd i•rwiro, ou seis mezes monos ulguns 
•tias no excrcicio de 1860 a 18(ll, e seis mezes comple
tos o augtnento de 2% na exportação que começou no 
l" do janeiro. l'•rtinolo dessas Lases eu disse que sondo 
o aD«rnenlo nns tres est,ciles da rórtA, quesito alfandog•, 
cousu'a·io e rorebodoria, de 5,652:0008, comparado com 
o anno aiJterior, tra este augmorriO fruco resultado da 
elevação das taxa•, e ainda menor do que esperavão 
desta elevação. 

s. Ex , &órniuindo as to augmento como o de 1eis e oito 
mozos da côrte, calculou para o imperio em 18,000:000$ 
no exercício inteiro, dizendo qoe as alfandegat das 
província> r~nd•m um pouco menos do que metade da 
do R1o de Janeiro. A mtnha quest~o não era a da renda 
da um 1nno inteiro; ~orérn da comparação da renda dos 
mezes de olevaç~o da taxa sobre os outros anteriores, o me 
devo admirar de que S. E1., o Sr. ministro do commer· 
cio, que devo estar informado do estado da ronda, se 
viesse moilrar alheio á quostilo, argoiDentanào comes
timativas e supposiçOes, 
· Nestas mo~mas supposiçüos ou estimativas S. Et. se 
enflanou, e seu algarismo de 1.8,000:0008 de aogmanlo 
para um exercício d errado em todas as bypothe1es. 
T•ndo o municipio neutro rendido5,700:000S mais em 
oito mezes, ou perto de 10,000:0008 para um anno, se 
as provínctas rondem menos da metade, isto é, menos de 
5,000:0008, o tohl do passaria do 15,000:0008. 

O Sr. ministro do commercio, porém, tinha os factos 
do nono para se l1asear nelles, o não precisava rH· 
correr a estunativss; e dos facttls veria qoo, se as rendas 
do municipio neutro tinhão subido em roz!io da grand~ 
safra de cafJ, a das províncias tinha decrescido a ponto 
que as duas grandes províncias, da Bahi•• e Pernambuco 
sofl'r~rao no exercício de 1800 a lSGI comparativamente 
ao do 1857 a 18õ8 a roducciio do ronda, a primeira do 
ruais de 35 %, e a segunda de cerca de 40 %. 

Domais, o calculo do renda comparativa entro as pro
vindas o o municipion~utrú clorrndo,•Juandod:l áqudlas 
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~úmcnto rnct:ado, o nirub monos do rruo ao município 
noutro. O facto ordinnrio ,; que as provincbs toda• 
rond<'m p·.ra o< cofres ger;os quasi outro tanto do q<ro 
rcn·1em as es:n~iles da curtd, pur onde pagão dir•itos 
grande parto dos goncros exportados pelas provinrins 
''" S. P•ulo e ~Jin,s·Goraes, e a quasi tot•li•l;de das 
morr.adorias estrnngeir••s que co11sorn•m. 

q11o se est:l votando. ll.• de cada v~z mais voriaclr·se o 
principio de que o augmcnto de taxa raras vezes d1í eJU 
resultado augmcnto dd renda, 

E, pois, hão deveria S. E:r. dizer-nos que embora o 
principio •oja rrue as taxos reduzem a importnção

1 
no 

ca<o du qoe se trata se mostravJ 'fOO ellas trnllão nu
grnont•tdo as importações. E' provava! fJUe S. Ex, tenha 
no tida do ext.rior, é prov.v"l que, assim como eu, S. 
Ex., tendo folheado as p11hlir.açuos da Inglaterra, ~aib' 
que a expomc;lo de te.·i~os de al"oailes subiu do 
1~8,366 cm maio de 185!J, e 110,208 em maio de 
1860 para 25~ OD6 jl em igual mez .:lesto arrno, e 
queira tirar d•hi arguwento; porém 11 resulta lo d.1 
ren•1a contraria esta supposrc~o, que se f{Jr exacta ares
peito de Ufll m•z, e de fazend•• de algod!o entradas, 
não o é a respeito das d•sp•clladas. 

Q~nndo se trai• do calculos do futuro, a base ó por
tanto outra igualsomwa, ou pouco mais •lo qu~ rondcnr 
as outras províncias, o S. Er. enganou-se quando cal
culou a< rendas d" município neutro no duplo da 
da que !las, Quanrlo,poréjl1'e trata de mezes já dur.orrrdo•, 
ó aos f•ctos, d ás inform11çúas que d"vemos recorrer, o 
eu udmiro que o Sr. miuis:ro do commcrcio, quando se 
trata dos resultados j:l conhecidos das novas taxas sobre 
a importac5o, exportav4o e sellos nos ti tufos cornmerciar•s, 
nlo possa fallar ao senado sedo por •oppo>i1fJcs e esti
mativas. 

D•hl, a minha conclu•ão 6 sempro oxacla, e é tanto 
exacta a outra conclu>ão que a nossa rend• ha de cou
tinuqr a ser insufficie.nte para •s despezas publicas que 
S. Kx. não recuou ante a i~éa de novas imposiçli s, se 
ellas forem DPcessarias. Aqui estilo as suas proprlas pa· 
l>vras: dis1e qrre se fo>>O preciso teria a coragem de 
propór novas impo•i~ilel e o fará com franqueza, se o 
vter a ser. 

Eu dirijo-me de outro modo para v~r o resalta~o d~• 
taxas nos m<·z•s decorridos. ··Tivemos uma grarl'le ••Ira 
de cafó trazrd• ao merca·ro em "ranrle parto no excrr.ioio 
de 1860 a 1861 em que se exportáriio 2 586,245~nccas no 
valor de mais de 72,000:0008, e esta avulta 1arxportnção 
devia dar em resulta1o •nimaçilo de coltlmArcio de iw 
portaçllo. Destas !IICCOS expori:L 1••· I, 101,330 o f,r.lo de 
janeiro a junho quando ji eslava em vigor o augrn•nto 
de 2 %, que, verNando •obre cerra de 30,000:0008 cm 
ca(J, e 3~,000·000fl ou 33 000:000$ no t(ltal das morca· 
dorias exportadas, deviAo trnz•r o augmcnto de cerca de 
660:0008; assim como o augrnento re•ulrante da maior 
exportação no valor do cerca de 24,000:0008 fObro 1850 
a 1860 deve orçar por cerca de 1,000:0008 no exerci~iu. 
Total do aogmcnto da rtnda de exportação l,GOO a 1,700 
contos. 

Na renda do sei! o, não poden lo fazer calculo m:.is ex
acto, tomei uma som ma re !onda prupordonadn ao au
gmento nas tuas, ou 200:0008 • 300:0008. 

Ora, senhores, no e1h~o actual do palz, quando lO• 
das as fontes de produ~c;io e.stilo-se eo!aKnando, fall•r 
ern augmento de imposto•. ,; demonstr.r que se nlio te III 
int•resso nenhum no futuro rlo paiz, porque eu já. disse 
a S Ex , c o suslcnto que, so em u111 paíz qualquer nlo 
se póJe cm uma emergencia grave deixar de exigir sa
crifícios dos seus habitantes para pedir lhes a renda lan
çaudo os impostos que furem ne·~essarios, este recurso ó 
ou deve ;er de curta duraçilo. Se o paiz se acha emba· 
raçado, se uma g1uma externa o ameaça, ou ar.túa sobre 
elte, vai-se ;i hoJs~ nos ~ontribuíntes e ella deve supprir 
o qoa fôr rrecess .rio; m•s quando tudo ebt:i em paz 1 
quando o futuro se nos antulha pelo contrario f•vo· 
r•vel a re1peit•l do ga••rra, recorrer a pczados impoot11s 
corno provrdencia pcrmnnonle, é estr•gar o paiz, é com
promellcr o seu futuro, porqQe o Estado lira então e con
·•o~ne as ecr.nomias, que, acrumolando-se aos capitaes, 
dcsanvolvcm a r1queza publica, 

Na importação, a taxa nddicion~l fui de 5 %, ~om 
exccpciles de algumas mercadorias que só solfrem a HIX• 
adJidona! de 2 %, e de outras qoullcárão livres de•ta 
nova tax•. A renda da importação na alfande~a do fi i o 
tem regulado por Jli,OOO:OOOB, e o total da renda fui 
de 17,1107:6518 no exercício de 1859 a 1860. Neste 
exercício de 1860 a 1861, deduzida a renda q11e perten
cia ao consulado e 4 recebedoria, nãu cabe áallandega, 
ou á renda de importação ~cn1i•1 cerca de 17,000:0008, 
dos quacs ainda se deve deduzir o augmeuto que deve 
t1r havido na imr:ortaç~o de um exercício, cuja expor
tacão foi t5o avultada. 

Não posso nesta occaRiiio deixar de attender á orna 
opinião que eu creio que lambem é de S. Ex. o Sr. mi· 
ni•tro tias ••hr:<s publicas, ou Sr. ministro do commercio, 
a opinião de ~uo o nosso paiz t\ um dos menus sobrecl•r
r••gados com impostos. Ainda ne>ta sess~o o Sr. bariio 
de !lluritiba no dla 3 de jun(IO,, 

Não me encarrego de -.alcolar a somma que, dos 
lí,652:0008 de maior renda no exercicio, cabe ao grande 
augmento de ex portaçiio que nos primeiros seis mczes foi 
muito mais avaliada um quantidade, e muito maior cm 
valores. Esta circumstancia de orna grande safra a pre
ços muito elevados explica por si só o nugmento daronda 
do ·exercício, e tanto que nos quatro mezes de julho a 
outubro de 1860 a ronda foi quasi que exactamente o 
terço dos 12 mezeB, isto ó, M de 0,062:4058 nas tres 
reparliciles, que com ns taxas nccresciuas darão nos 
oito mczos seguintes 1R,458:8878 e nos doze mezes 
27,521:2938. 

Assim, cu concluo que as novas tdxas não trouxeriio 
de per 1i augmonto de renda correspondente á quota do 
5 % da elevação, e que nos annos seguintes •inda menos 
se póde esperar ~sse resultado. Se •·m Jogar do anno 
de grande exportação que tivemos vierem outros do mo· 
dica ou de pequena exportação, a ronda ha de seiTror, e 
o tllcsouro n~o terá meios de pagar a avultada dcspl'Za 

0 Sn, VISCONDE DE JEQUtTINIIONII~:- Como está 
lembrado! 

O Sn. SouzA FRANCO: -Estas cousas ópreciso nrro 
esquecer nunca; qu•n~o um fanado r vam dizer aqui que 
o paiz não está gmvado de impostos, e Cjne paga menos 
ainda do qua os quo mouos pag~o, assentando as bas~s 
para novas imposicõas futura,, ó preciso conservar sem· 
pre em r.remoria essa proposição ... 

O Sn. D. MANOEL: -Nesse dia estava optimol 
O Sn. SouzA Fn.INCO:- ... para combater em tem

po conveniente. 
O Sn. Pnr~srnENTE:- Eu pe1ia no nobre senador que 

não combatesse agora ebta opinião para não prolongar 
muito e azodar a discus~ão: estamos na lix•çáo dns for
ças de 1crra, o niio na discussilll da lei do on;amento quo 
ainda não v< i o pau a casa. 

O Sn. SouzA FnANCo:- V do quo a obsorva~ilo do 
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V. Ex. soria esa:t~ se ou !~aLasse de entrar a fundo 
ncstn qu~sliío. 

quom de 1:7418 paga 208. O brasileiro paga, pois, m2ior 
taxa do que paga cada um ingloz, londo em attenção a 
riqueza ile cada um. O Sn. rnr.smgli'Til: - Sobro o qoo tenho ouvido 

J1lhis o nobre >Cflador, e apozardo tudo com muita satis
f,•ciio , 6 sobre a M da r~cei ta e despeza qao ainda não 
está na casa. 

Dev<~-se (ainda ter em conta uma cons~deracão: na 
Inglaterra a propriedade é toda ella mais susceptível de 
reudimento; nos paizes da Europa não se conta a riqueza 
do indi,iduo p·los capitaes que elle lem, mas pela 
renda qae proauzem. Entre nós gran~e parte de nosso 
capital é improdnctivo, te:ras que não produzem, ll!lcra· 
vo~ que não servdrn, que estão amontoados nas cidades, 
moveis em uma abundancia, cm um luxa superior ás 
nossas forcas, etc., etc.; de •orto que, se em Jogar da 
somma. redonda do capital nós forruos procnrar a renda 
propriamente dos indtviduos, emmos ainda om uma 
uzão inrorivr áquella em que estão Od inglezos. 

O Sn. SouzA Fn.~.Nco : - V. Ex. nilo mo pddo 
privar .... 

O Sn. rnESIDnN'rll: - N1to, senhor, mTo privarei, 
mas d;s•jo que ao lllcnos não combatl opiniões que 
forão.prof,ridas h• um muz ou dous. 

·O Sn. SouZA FnANCO: -Pois n~o comb1torei essas 
npinicras, vou ~6 demonstrar que, quando se trata dtl 
fixar as forcas d• terr• o do gasr."r com ellas somma tão 
consideravol, como a p.idid•, devemo~ ter em attoncão 
que esta somma consideravlll, como tom da ser em partll 
tirada de novos impostos, é preciso ter presente á me
Inoria qua o nosso paiz é um daquelles qoc estilo mais 
sobruea.rregados de impo!los. 

E' om erro e erro grave, cm qu~ cabem aliás homens 
habilitados, como o Sr. mi&istro do commercio, o julgar 
do pPZO dos impoitos que pa~a um paiz comparando a 
~oml!la total dd/e; com o numero dos habítantts, sem 
attancão 1ilguru á riqoeza dos mesmos. A•sim dizem 
o lia~ que o Brasil pa;ra menor somma, porque sendo o 
tot.\1 d•s imposições geraos pouco mais do 50,000.0008, 
cabe a cada um do• 8,000,000 do llnbitantes 6S250, ao 
passo qne das 70,000.000 do liLra.~ estor/inas que p•glio 
09 30,000:000 de ll&hi!antcs da Grã-l:!rctanht~, eabu a 
carl:~.um 208. 

E' preciso notar primeiramcnta qno a nos.• a popu·lacão tle 
8.000,000 do habitantes contáiD cerca d; 3,000,000 do 
escravos, qu~ não m cantão como pessoas e sim como 
cousa, objecto de propriedade, e não podem entrar no 
numero dos contribnint~s : assim tlo~ 50,000:0008 de 
impostos c:.b~m 10.~ a cada ha;bitant' livró do Brasil, 
3Ssim como ua Gr~·Bretaaha cab~m 20S a caJa habi· 
tanta. 

O Sn. II!NISTno DA AamcOLTURA : -Os inglez~s não 
pai!Uo m~is mda ? 

O uo•so paiz é, p~rtanto, um daqnelles, não direi qao 
é o m•is solJrecarte~ado, mas é um doa que eslão mais 
sobr•carreg~dos; pag~ mais até dG q1111 apropria Ingl~
terra, que 6 aqaella q~a 11ag~ ma1~ do qn~ as oumis 
n~ciles, porque, cn ji disse, a Inglaterra paga 208 flOr 
cabec•, eutrctlnto qua o francez e o bespanbol pagão 
ainda menos. 

Logo, ainda mesmo nesta razão, nllo teem funda
mento os que dizem que, alllviados OR capÍiiAs hão sua• 
ceptiveis de supportar maiores ÍIJlfJOSiçõas, Ainda teria· 
moa outra ra~ão ém contrario. Um pai~ novo; que tem 
!ado a l~zer, praciaa de dispôt· do um~. maior quota de 
seus rendimentos para capit3lisar e aproveitar as ri• 
quczas de que a natureza nos dotou ; mais uma razão 
para que se deixe na bolsa. dos contribuintes, para sor 
capitaliHad», uma somma maior do que aquel/a que 
são obritados a deixar paizes como a Inglaterra, onde o 
campo da prodncciio e; tá muito m•is explorado, está 
muito mais occupado, exige muito menor somma de ca
pihes. 

Portanto, não se lembre S. Ex. de novas imposições, 
como meio ordinario; doplore que poss&lliOS ch~gar a 
circumstancias em que lenhamos do lançar wão destij 
maio, a que os brasileiros s~ sujeitarião de as circum• 
stancias u exigissem; mus,nos tampos ordlnarios, quando 
uào se f,.!Ja seQão em paz, quando nllo recaiamos ne
nhuma circnmscancia exrr<~urdrnaria, fuj' muito S. Ex. 

O Sa. SouzA FnAli'GO:- Pa~ão t.~mbam taxas ICIC~Hs, 
e os brasileiros tambom paA:io taxa~ provincíaes e muni· 
cipaes; porém eu me estou servindo da compuacão que 
se fez na casa, limitada só mente ás taxas geraes; o, se 
foss•mos a incluir as outras, o calculo >eria ainda ruis 
desfavoravel ao Brasil, até em razão de seu governo f•
derativo, em que muitas du,pczas são propriamente 
provinciaes o exigem maior somma de imposições sepa· 
ra•las. 

du ter em vistas e>sa r.talidado do aogmdniO da impostoH, 
" recorra primdramente á redacção das dcspez<s; o que 
ó obrigação do rninisterio, ~brigaçiio dupla , porque a 
tinha e porque declarou querer executa-ln,lazendo.tantas 
ecouomJu> quanlils patlc>se faur. 

Tomemos agora o ontro eldmento do calcolo: a ri
queza do ambCis os paizes. 

Todos os homens que teem fscripto S<•hre e!la ma· 
teri:l concordão em qua 3 propri"dade ingleza ~e c1eva 
altlm do 6,000,000.000 l., igual a 52,228,000:000,~ 
e a nossa propri•ti,.r/tl movei e do raiz quem a elovar 
n mais ud 3,000 .000;0003 r,r:\ um calculo inex"
cto, tanto m•is ino:tacto q lld boje a proprierlatlo do 
raiz towdiminuido muito r],, valor em IIO>so puiz, até 
M côrte do llio do Janait·o onde o• pndios •o ostilo 
vendendo com 30,110 e 50 % do r~duccão do.i precos a 
que che«:irào nos ultimos nonos. 

Ora, qu~rotJ toca portanto a cada ],r.,ilcíro do• 
3,000,000:0003 repartidos pelos 5,000,000 de haLi· 
tantos ~o iwperio? Clbo üOOS a ca•Ja um, oo P'"·'O 
quu a cada lmbitanto da GrU-Uretar,h.~ c"be 1:7HS. 
Quum do OOOS pag:1 108, png<~ muito muis d•J •ruo 

Eu, p••ia, binda wais por esta. razão me declaro con1n 
a lei de forcas da maneira pur qua ella est:\ redijlid:r a 
no senUdo de conmanger uma maior somma do bracos 
empregados na l11voora, nas artes, nas industrias, nas 
occnpaçõos dt vida, ~ furca•h>H a virem prestar servic•·~ 
militares qqe os impedem de se entregarum 11 essas üitfo• 
rentes occupaçi!es. 

LAftlbr•-so ainda S. Ex. de quo o nor.so paiz ó uru 
daqqeJies e1u que o serviçr1 pt~ssu•l é Jnuito mais exi
gido duque na Ingl .. torra. O Jnglez t.nn 11 Jivrn di.•pusi· 
cão de st•u dia, d• ften mez e de s~u anno; o !Jra~IJ,iro 
tem o s!•:.vico da guarda nacion•l, o ~erviço policial, o 
serviço dus c~mallls e J11il outras corvtlas on ~orvicos 
pes>oaes qutt, ~" '" for nvaliar em impo,tos, em qu11nti• 
r/ade de dinhoiro, "'""a muito a porção rrwo elle pa~a ao 
Uu•>ouro publi•Jo, E p<,fs, o prlnctpalmente, p .. rqoA 
VCII.o P"'"" 11!,000 pmcar; que so pedem, porque niio 
VO!lllO objt•ctiiO !lO li h UUlA i\S (HÍncipues l~ÓUS da Jei da 
!'ore~. isto é, áoxigonda ele uma corta força, mas oo ""u 
"'"P'••go, no modo do a apr•licar, tonho rn2ão, visto 
que tluu tudo quanto ie pútlo dar, para la~~r objecçõos 
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ll que •c cxij• mais do aquillo que se deve exigir. 
S. Ex. o Sr. mintotro das obras publicas, ou St·. mi

nistro do wmmótrcio, porque a quest~o ó de com me reio, 
por essa occaslão 110s disse que núo havia ta os em baril
cos .i pro1nr,ão, que a riqueza tinha to lo o desonvolvi
rueQto, quo tioha o espírito de assodacão, que S. Ex. nii•> 
Jlilde negar que é uma grando mola do desenvolviwollto 
na riqueza, porquo as forcas individuaos 11iio podem 
operu os millgres que oparão as forca! associada9, j:i a 
associação dos cnpitaes, já a associacúo da industria dos 
iudividnos, para •e pôrem :1 tt•stadas diversas empresas. 
S. Ex. dis>u: • Não h i nunhum constrangimento a 11oto 
respeito •, e per~uotou: • Ha, porventura, ~lgum wos
!rangiruento, alguma rnedi.1a que apparecesse impedindo 
4 forma cão das .o;iedades em .ommandit4 r ' 

os criminosos. O que tem feito o governo no sentido de 
faze.· pu•ur e•SAs que tcnhão assim malbm1teado a for
tun" ulhoia; esses que a teu h :lo •ioJapi•lado com ma[,<, 
tenllào irwoJrido na Haoccãu da lei para serem punidos, 
corno exemplo aos outros? 

Mds isto é ~6 uma pequena partA dos ombaracos que 
so oppoem ; as contmaoditas não ctiminu11m sóm~nte pur 
•~ta J·a~iio; ollas diminuem (J~rquo todos squellcs que 
tedm dinheira, desde guo a des.:onfi,nca apparece, roti
rão-o, e entre nó> a confiança n;ío é hoje muita. As com
waodit1s diminuem, porque aquell.s que teow capitaM, 
cm lo~ar do os ir entregar a um negocio que tem pro
babilidades pró e probabilidades contra, querem antes 
comprar propriadades ao baixo preco por que estão, com
pr.r ar.~Õ'!S e apolices ao desgraçado preço a que a actna• 
lidadt os r~duziu com soo6 medidas re,tri•:tivas1 em
pre,tar, cm nmn palavra, aos altos juros porque so em• 
prestiio em g~ral no nos'o m•rcado, porque, ningoem 
so illud•. a raxa de 9 o/o a que os jornaes dizení qno se 
faz a maioria dos descontos é apenas pua uma pe
quena fracção das transacções qae se hzem no paiz. 
A maior pme das pe•soas quo precisão de capitacs 
os paga a 12, 15, IS e mais por cento : quem,. poi~, 
t'ndo cnpitaes para os 6mprestar a 12, 15 011 I 8 e mais 
por couto vai cowprornerte-los, quero di~er, eng•j •-los 
ea1 carnmandllas de dilllcil reuhz•c§o e de que não po
derâil chama-los no towpo conveniente, porque estão 
com promattidos ~ 

Ora, •·sta E•ergunta do Sr.ministro do commercío parfce 
jnculcar quo S. Ex. entende que n:to h a senão uma es
Jrer.ie de embaraço ál commanditas, que oomistc em pro
·llibi-las ou reHringi·las, e me admirou immonsamente 
S. Ex. núo saber que os embaraços ~ão de divorsos 
~eneros; a commanlita uão deixa de crenNe simples
monte, porqn,e o governo em leis lhe imponha emban
co~, lhe imponbarestricclles,lheimponhn r~gras a que os 
C<Jmman·fitarros niio possão ou niio quoirão sujeitar-se. 
n~ emb.raÇOS por mui• aS OUtras razões: primeÍTII

ment~, se ~ ju~tica do p>iz não impede as malversucõPs 
d~ que bllo11 o nohre senador pela província de Goyaz. 
dizendo que os ge.rcnt"s tird1:!0 até cmo poato escarmeu
t&d•• as cuwmaniitns " os accionistas, pora não se aven
turarem em c.nprosas comrnandit.rias e em empresas 
de associação aoonyma ; de emprdsas •rue, ea repito, 
porque isso é que vem exactamente á quest~o. dão 
renda, ., a reMa ó necessari~ para ter um gr.1nde 

· excroitu a cuja testa quer estnr o Sr. presidente do 
conscl~u, como dispond'' dos destinos do imperio, não 
pela !ore' rl• opiniã•> ou p~la forca da vontade unanime 
do todos os brasítoiros, mas Jlola ameaça. da força mate
ri•! de um granJa exercito ... 

0 Sn, IIINISTnO DA AGRICULTURA: -De 14,000 bO• 
mensl 

Ora, desta dr.sconfi.mca o governo é a principal cansa, 
o governo actu• I ou as suas 1déas ; estas e outr45 causas 
sãt> as que tecm impedido a Í••rtnacão de sociedades, 
estos c IIUtras causas fizerão que, em um pniz como o 
nosso que precisa do espirito de associação, em tres 
anno• niio se creasse senão tres desgraçadas comp~nhias: 
as ll!ais desgracartvs de que ha exemplo, como eu já 
mostrei. a Gallinocultora, a das Carruagens fluminenses 
e a d• Limpeza das ruas, companhias queabortárãe com-
pletamente. 

Quanrto se dis•er om qualquer paiz estr•n~eiro 1 onde 
as companhias se formão por centenas todos os annos, 
que no imperio do Brasil dur.nle tres annos só se for
marão tro.• desgraçadas companhias, ou que sómento 
estas tíveriia execuciio, porque alguns outros b•ncos 
que estão ahi com autorisa~ào para se formarem silo fetos 
quo não teem podido vir tl l~z do dia; quanJo so sou
bcrisso em qualquer paiz, hn-de· se diz"T: • Muito des
grnçado está o imporio do Brasil, muito hoixo desceu 
ali i a coofianc•, nenhum é o espírito de associac~es, ne
nbum o espirita de em prosas, rwnlluma a conhncn com 
que o Brasil conta com o dia seguinte para engajar os 
seus capitaes. • 

O Sn. Sou~A FRANCO: -Comprebendobem que V. Ex. 
tenha do sentir-se qu• tenhamos s6mente o exercito de 
14,000 hou,ens. por~rne para V. Ex. o que serviria era 
nm etercito de 140,000 ou de l,400.00J homem. Um 
ht•íga•1•iro um h o .nem qn~ cinge a espada se julgaria 
tanto mais honrado, quanto e!lllogarde ser o brigadeiro 
de uma forca nrmada 4e 14,000 pra~•s de pra!, fosse 
de um• força de 140 000 ou •la 1.400. 000 bomens. Mas 
not•l V. E~. qu~ um exar.:it~ n5o •o mode pels su• sim
ples quantidade; medo·se pela nece;i1a1o d~Jie, mede-se 
pela fJrca •Ju• se t"m do c•ppOr, m•de-so pelos inimigos 
qae toru ~e romb <te. r e sua qualida•ie; e D~us nos livre 
4U" S. E t. so qoito~so pmnadir do que dave vê r em 
cada hmsiloiro um inimi~n para o qual é prar.i<o ter um 
Silld.t<Jo: ll•us 11o< hvrd qu• S. Ex. nos viesse revelar 
rst~ p~n•am•lnto d1 quo ~ opi•tiüo do p•tz é tii'l a•lversa 
All l~Ov,rn•> on a ;oUtnriürio, qllo a aUIOri~a·IB do governo 
tó p()~"·' DliLUttlr ,~;elir•uadlL P.mnm grande exerci•o. 

Eu, p~i•, insisto em dizer qU•l, qu~nda as circum
stancias do nosso P•ÍZ silo e1tn<, tenha o govorno bastante 
cuida~o em não fazer sentir que aindl vai pezar sobre 
a população, ou que h a ainda necessidade de pezar soiJro 
eJI,,, Jancaudo novos impo,t•Js para pagar um exercito 
numeroso, pa~a·lo como n6~ pagavamos no.! tempos 
prosperos de 1851 a 1858, pag~r ainda muito mais, e 
f•zer desp~zas ainda muito mai• considera veis. 

Jlh.~. en ia l•li·•'•do do ~mbara·;o resultante da mal
v"'s•ç~o dos g•1r-otc<. Q•.10 t.mr o ~ovorno feito pua 
punir esss rnarver.<aç~o? Be•n soi quo o governo nilo é 
pu,ler j .r•!.chri '• não v.ü d .• r senteuças; m;•s em um 
1•••z qualqa•r o govcmo tera rospoo~abili•lade nos 
!Jctos "'c•Malosos e criatiJJosos que snccedem sem que 
~~~ pro'u'~ roprimir., p~rque t•m ossa ar.c;to su
prema d' procnr<~r f.12cr ciT,cn vas as lei~, qo9 lhB cab6 
evlu,~:rse p:ri'!U'J ,; cri no; s·j:i·J ovit:tl.Js cpunidJs 

Eu vou findar o meu discurso. Quiz Jizer estas poucas 
p~lavras para que o Sr. ministro do commercio não cn
tcndes~e •rue "u tinha vindo aqai commotter erro• de 
algarismo>, oomo ellc dis1e •JUe cu or<~ infeliz om todos 
os meus calculo<; mas n•io pos<o ddur de dizer a 
S. Es. que, ain•la admittindo, coruo adwitto, porquo 
nclmitto tudo qu.,uro é razoavel, quo o estado desgra
ç;ulo da no;sa pta('n, hoje q•to ha baixa do earnbiu, t•mha 
tamh~m por m~tivo 95 ombar~~os que rosulrilo dJS dos-

I 
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ordens nos Estados- U oitlijs e da rcperr.nssflo que essas ·Sr. presidente, não tenho tem po tlc r' ~r 'r• T' "'' : !' n 
commoçúes pohtlcag portem ter uo mundo cnmmercial; ltre senador pela província do P•rá, porque doqnt • 
admiuindo isto, pergunto a S. Ex.: oot~o par' rpro ser· moia hora, dovo e'hr na camara dos Srs. llPpuhdo~ ... 
virão as providencias que tomárão? E ea não poslo dei· O Sn. SoozA FRANCO:- Sinto isso. 
xar de notar d~sdo já, ou do repetir ·~utllo quo Já uma 
voz notei, quo o~tas providenciaM niío s:io do um anno, 
não não o1o d1a 2'~ do agosto do ar10o passado, de quo 
l10je ó o ominoso annivarsariu .... 

O Sn. D. MANOEL:- Apoiado, jil reconhecem isto 
tambem. 

O Sn. ScuZA FnANCO:-.,. são do tros annos, porquo 
as medidas, que a 22 de agosto passárão a ser leis do 
imperio, j~ estav~o ~endo t.xccntad;s antericmnente, do 
fórma quo se póde dizer quo ba tre~ annos que ns me
didas actUallS esliio operando e contribuem para lodos 
esses emhar1cos com que Jutão as praças ~ommercbe• 
do imperio. E perguntarei então em quo estado peor 
poderíamos achar.nn.<, se não fossem estas medidas jnl· 
~adas salv•doras? Quo outro fim podcriãe di6S ter se
não prevenir ;1,~ criseH, impedi·' as ou fazer com que as 
pud•ssemos snpportar? Sd apozar de too!o o constrangi· 
mento, apezar úe t<ldas as restricçu.,s, e,;tamos soiTrendo 
os embnaços dG uma grnve crise, qual foi a soa inllu~n· 
cia benefica 'f Serião oilas sómente p~ra os tempos pros
peras? Não as procisavlmos então, Sr. ministro do co n
mercio, pOri!DB nos tempos prosperas tu lo vai bem, sem 
quo so preciue da influoncia governativa. 

O Sn. PRES!DEN'fll :- P"co ao nubre senador que ro• 
serve esta q11astão p~ra quando vier a lei de orç3mento 
ou a resolu~iio. 

O Sn. Souu FRANCO: -Mas V. Ex, já se prepna 
em mente par., dizer-we então o que no Jornal do hoje 
~e publicou qae por vez~s di•s• o Sr. llf<'SÍJonte aa 
camara dos deputados no Sr. Ot,toni: , Agora n:io so 
trata ~anão da resolução e não tem Jogu a discussão 
ban<'aria. • 

O Sn. PRES!DilNTE:-Não pretendo dizer isto. 

0 Sn MlNISTI<O DA AGR!CULTUU :-.. , e pomnt~ li• 
mitar·mo hei sómcnte a jllslltlcar o que dis•e na p•nal• 
tim~ ve~ qao fall•i nesta casa, respondaodJ imawolitl&• 
monte a um aillcurso d~ nohro senador pda provinoto< 
do Pará. 

O SR. SouzA FRANco;- E' como faço sempre, ros· 
pondo immediatawente. 

Q Sn. lliNtSTUO DA AGUICUC.TURA:-DigRc OQ ent1o qa& 
elle 6 muitas wzos, ou quasi sempre, infeliz cow os al· 
garismos. 

O Sn, D, MANOEL :-Se fosse isso só, era bem bom ; 
outros ilto inteüz~s com cousas muno wais importantis; 

O Sa. !IINISTRO nA 4GRtCULTUR.&..: -O nobr~ senador 
pretende que para a dí~eussi!.o dellxa~1i.a de forças vonhão 
os mernlJros do g.h;nete mnní•!os de todos os dadod <•ffi• 
ciaes para responder a qull~uer pergunta, ainda 11 maii 
extr.nbo á materia de que se tratar; isto é, qu• tragão 
consigo os arctllvos das raparticõ•~. Quem podem pen·· 
sar que 0111 discussão de forças de terr• se vw·so porgan
tar quanto renderão r1s impostos addiciouaes? Julga o 
nobru Sdn.•dor pelo Parà que devia eu ter usta providen
cia, devia ter p•dido ao tllesouro inforw:oçOes P'r• '"" 
tisfuze lo immediatamcote, e, como não o tlz, julga-se 
aatorisado para dizerem pleno sanado q~o ignr.ro todos os 
f<cto~ que occorrem no paiz 1 Ora, não ba ir•jastica 
taaior, não I' a maior sem·razio! 

&' verdade, Sr. presidento, que !ta f,ctos, como hll 
pouco ss nos disse, !JUe Í•z·m rir, 6 eu sc<:re•ceot~rei que 
devem faz~r tir aos seus pToptios autort•g; e br.je tive
mos disto um exemplo: o nobre ••nadar pela pt!IVincía 
rio Pólrá, querendo demonstrar o vi.'io, a maleli•.:enci4 d•s 
medidas tolDadas o anno passado, disse: • A importoc;io 
das mercadurias tem uimiouido, o excesso de renoa que 
na alf~odega ~e obsorv9. á devido sóu.ente aos novos 
impostos; estes term produzido no R1o de Janeiro 

O Sn. Souz,1 FnANco:- Acoito a declaração do V. Ex. 
para em tempo dar maior dosonvolvitnonto a os tas mi!lha< 
idé•s e vou Un•:lar, de~Jarando .yuo, so eotns m~rJiilas não 
erão para épocas de ctiso, todo ess• r.onstrangimanto, 
Iodai essas difficaldarles, todas essas privações, vierão em 
pura perda, e oós estaríamos soo1 ellns om c:ireurnstao· 
cias muito mais favorlvcis para vencer ns diffi,,uldaoles 
actuaes, sajll'o ollas motivadas poJas commoçiles dos 
Estados-Unidos ou por outras quaesquer causas. 

Peco afin:.J ao Sr, ministro do commercio que, 
quando quizer dar-me a honra o uo Sllt!ndo do f:lilar 
nostas qucstilos, na questão das renda• da n'fande~:•, 
que embora n~o srj1io propriam~nt• de Pn• ropartição, 
importão muito ao comm,rcio, do que S. Ex. é minhtro, 
se prepare um pouco mais, para n.io nos vir fallar sem 
dados nenhuns, como podom falia r os que não teom á sua 
disposiç!o os archivos das repartições para dar as i o· 
Jormaçúds complutas, que um ministro dove sei11pr6 dar. 
Silo quosli'les do vassado; um ministro n~o dove fallar 
son[o com algarismos, com factos o só a respeito do 
futuro é que alie tom do empregar caltmlos e orçamentos, 

A~ora não sei mos1no como hei dd votar, vorqu•l eu 
quero aar ~s 14,000 pracas, m~s n~o approvan<lo al· 
gumas das providencias do Jtrojocro, cnja votaç~o agora 
ó em ~rlobo, puece quo soroi mni.• colwomto, vot:ntrlo 
contra cllo, om tBrcoira rli•cussão, Hando aliás, winh;l,in
ton\·~o vot~r as lii,OOO pra~as pedida~. 

5,700:0008 e mais. • Como argumentou o nobre sena
dor? Como chegou a esta consequen~i~ ? Comp.rando a 
renda do anuo finaace•ro penulti111o com a do anno finan
ceiro ultimo (creitl que foi dMa maneira); mas sup
poodo que os novos impostos estivarão em eJ.ecução 
dur•nta to~o o anuo ultirno. no que houve manifusto 
erro, porque no primetro semestre do anno que findou,, 
não oxistuio esses impostos, e nanhumainlluencia pudii\o 
tur, o nobre sena<lor comparou entre si quanlida11es be· 
teroGene&s. Se os impostos nloVos só no município. 
noutro (não ouvi o nobre s•nador<lizer que tinha Ei•lo cm 
todo o pai~) produzirão ew s"b mezes a renda do 
5. 700:000/i, om o :•nno inteiro dllvem produzir 
11,400:0008, e, sendo a ronda d:os alfJnd•gas das pro
vinci•s mrtade da do llio Je Janl•iro, pou.:o mais ~u 
meuo<, teremos da ajuntar a e;t~ sommn5,000:0008 ~u 
6,000:0008; e JIOrtanto, du qud m•is assoyerou o 
nobre sanudor se conclue forçusnmente que os novoH 
impostos de importação o oxp"rli<cfio · so eleva.rhô 
annualmente a 17,000,0008 ou JS,úOO·OOO$. 

O Sll. SOUZ t E :.JELLO (:n'nistrv Ja ,,g,·iwlttu·a):-

E porgur/lo: ó p'>'SIVol qua o; no~o~ im~ostos pro· 
dutiio ist,1? De certo que não. O h•souru, com os rla~os 
positivos que possuo, não '~'lcul.t " :\U~rneClto tl•s>es 
impostos, creio qu•• em wais de ü 000:01:0~. o o nu· 
lHe sillwtior eleva·os li~o•··lrne.nto a 17,0UO:OOOS ou 
8,000:0005 I 
. ,, Fot lWri»u <JUC cu di>s~ r,uo o nobre scn~dor tinha 
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da<lo m&is uma prova de SOl infelicidade no manejo dos 
:tlgarismoR, a l10jo encarregou-se cllo de dar-nos novu 
pro v••· O oenado deve estar lembrado de ouvir o nobre 
.le11:<dor dizer que a renda da província do Pernambuco 
tinha diroi!oUido de 300 %. 

passa om tempo do elcicü•JS, f•z affiiçüo vêr o que prnli· 
cão ulgucs command~ntos da guard11 nacioml, quando 
cntenacm qu~ ó seu pondonor, quo é da sua llonra von· 
ce-las a todo o CUf to .•• 

O Sn. vrscoNne DF. JEQU!TJNllONJI,\:- Apoia•lo. O Sn. SouzA FnANCO: - Trezentos? 

0 Sn. )!INISTRO Do\ AGUCUL'l'URA: -Foi O qM OU OUVi. 

O Su. Sou?.~ FRANca: ·- Cerea. de GO, comparada 
cofll :. do 1857 a 1858. 

O Sn. Jonm:- .... eorao os guardas naoionaenão 
empreg•dos n~o só em tralJalhor nas oleiçllcs e em recru
tar ~~nta para vir votar como quer o commandnnt••, chmo 
até são empregados em 'ervicos que r•ão s~o militares, 
em r.onduzir officios 'em importancia alguma por mero 
cast.lgo, cm •erví~o da postas qnc 6 considerado como 

Ü Sn. MINISTRO DA ACRICU!,TURA: - Eu tinha ~uvido 
dizer ~00; mas como não foi ioto, não pros~guuei neste 
ponto. nm 1hgello na provinci• tlo Rio-Grande do Sal; serviço 

dado frequcutemont• óryuelles que não querem sujeitar
s• a votar e a trabalhar segundo a vontade dos comman
dantes dos corpos, é um meio nüo Fó de oa•tigo, como 
tambem de nfastn•lon dd votar quando n•io votão com o 
comrnandan!e, TambAm n[o so p6de dizer, senl10res, 
qne o serviço da guarda nacional, particolnrmenre na 
província do Rio· Grande do Sul, onde elle é mais pe• 
zado disr.raia braços da lavoura, porqne P.m geral a g•nle 
do campo não so dá;, lavoura; muitos pnssli.o uma vida 
ociosa e dosordena~la, e pnra estes o serviço da guarda 
nacional 6 nm bont meio de os contAr e chamnr á ordem, 
que a maior parte ct .. sse~ que 1h~ellár•io o imperio du
rante lO annos de rcb•llííio csbv~o ncste[ca~o, erão 110· 
mens promptos a Eervir a qu,.Jquer que quizesse lnncar 
rorro <lell"'• mediante pequrno intrr~sse, e se mnl enca
minhados 1crvtão uma m:i cau~n, hoje, IJom dirigido~. 
prestão de boa vontade qualquer FCrvíca militar, mas ó 
ncces>a•io qua o gr.verno nilo os rednza n miseria dan
do-lheR um sold!l tão diminuto. como po~ exemplo onzB 
vinlcns llpenas, P'"' el!e.• sn.<tentarPm·se. como r.em 
acontecido; do certo que se não fosse a generosidade dos 
habitantes do campo em cuj"" cafas p•ss~o os qu~ andão 
em dilig"ncias d" IJOStliS e em servicn da policia, dando
lhes aguzulho, comid" 11 anim~es roara sen transporte, nilo 
sei como t•st;s desgraca•los pod•rino viver: este P.StadiJ 
de cousrts nAo póde coutip,uar, e iei mesnto que jrí tem 
lll!lhorado. 

Disse-nos m~is que o valor de todas as propriedades 
na Ioghterra era de clncoenta milhares do 1:ontos rte 
réis; creio que dhse Isto : so o nohr& senador dnvidar . s . paoJJreJ &s IJOtas ao r. tachygra~ho. Ora, cincoenta 
milhares de con:o~ siio liO,OOO:OOO$, e a propriedad~ 
tod• da IoglaJerra, segando o que nos ncab~ de revelar 
o nobre senador pelo Pará, é qoasi igual á nos~a renda 
publica annualll ! Toda nossa propriedade, disse o nobre 
senador. pod.râ.chPgor a Ires milhares de coutos, e como 
Ires milhares de contos são 3,000:0008, segoo-~o que o 
Válor da propriedod•J toda l>rasilmra é m~nor da •fedma 
parte do que clla dá paru as despezns publicas III p,lf 
estas e nutras é quo digo que o nobre scnadvr 1J iufoliz 
<JU,ndo tr~ta ·Jc >lg·•ris'll""· 

Son ohrí~~do, Sr. pro!jiolente, a não continuar; outros 
de.vcres mo. cham[o, c porisso peco a V, Ex. para ter
mwar aqur. 

O Sn. FEnnEIRA PF.NNA : - Sómenle onze Tintons ~ 

O S ll. JOBIM :-Não sei como o nobre sen•dor que 
ncalla de falir. r pü le concluir qoo ~do ~ru dever vot.r 
contr~ o artigo que man~a destac~r 5.000 homens para 
o 'crvico activo da gnarola nacional. T~nto é nccessario 
e• lo serviço qua nunca houve tempo em quo d•ixasse da 
llllVIIr,além da tropa de linha, guarda nacional em serviço 
mais 01:1 menos activo; A em l•mpos remotos senão era o 
g•mda nacionallj1le ~ervia, oriio as melidas, e até mos. 
mo as oril•naoças, mio ~ó em te1npos de guerra, corno 
1ne~mo em tempo de paz ; e n~Ma~ épocas ern talVez 
muito mais vexatorio do quo é actualmente o serviço da 
goarda n•cional. 

Em relaG~o ao llio-Grando doS ul,como provinciafron tei
ra,es•eserviçot~tn lh sido srmpre muno rnais apertado e 
vox11torio; mas, se attendermos ás r.ircum•tanciasduqnellA 
paiz, niio admira que nelle h'j~ de 1,000 n J,líOO gunr
d~' nncionaes cm Re.rviço activo: olle tem ~Ji.,tndos 
35,200 homens, segundo consta do m•ppt apresentado 
J•~lo governo. O r~. o q110 11 de SG 000 homens serem 
chamados I ,iiOO? Creio qoe niio é este nm serviço ex
trewamen10 Vftxatorio quan~o na província ha um nu. 
mero da ~mrda.i nacionnos tão constderavel. Como so 
~Gde, pois, dizer que ll noces.•arb dispunsor-se um 
~·Jrvíco exigido pe!,ts necessidadns publicas dPsde que 
~xistimos, s~rvico que não p6lle deixar de ser foito pela 
~oarda naoionnl rte cortas localid•dos como mais o pro· 
!lfinda pr•rn ello? 

O Sn. I<~mM: -Se do Hio·Grando do Snl pnssormos 
a outras províncias veremos que a qu•ntidad~ de guardas 
mtcionae• qqe !~mos excede de quinhentoi roi! homens; 
ora, o que s~o dons ou trns mil h~mens ma1s que as 
eUir3s províncias forneção para cP.rtos serviços pnblicos 
em que não púde a tropa d" Jinba srr cmrregaofa com a 
m~sma vant;ogem com que ~5o cmpr•gados os guardas, 
hnl>itant•s desses lnga•e~. qne os eontt•r.cm melhor do 
qn" a trop~ de linha, por~ue multas vez1s 05h tropa 
não se eomriie de moradur~s dHssas localidttdcs: creio 
mesmo quo o governo I! muito parco na exig•ncia que 
faz de 5,000 homens somente de guarda nacional e 110r 
isso não posso deixar de vorar por ~sse numero a meu 
ver beru pouco considoravel em relnçilo ao Brasil todo. 

O que julgo conv,.nlonto a estA respeito /i que o gover
no tonila muir~ 3tlonçiiQ ••m IJU~ e•t• sorvico scj~ feito 
realmente em provmto publico o n"o como nlgurnos ve~o! 
acunt•ce cm provmto •los C•lmmanolantqs da guarda n1t· 
cional sond9 osguardasdnslrahidos pnra cousas a quo n:Lo 
)lQdllm num devrm S··l' olHigados. Na província do flio 
Gr;~ndll ~o S<JI dd qn•• tonhu mais c••nhor.imeoto n gunr· 
tb uadonal t\ rnuitJJs vozc~ do~trahi11a, nJWZllr do estar 
c.,usidor~da. crn serviço :.11:ttvo, para sol'vicos Jlarticnlare!' 
lld ;,l~uns CIIIUDIJlHiuntos, u •e olharmos para o que se 

O que e11 dmjo é que os ~uardas riacionaos empre
gados ne;t" serviço activo não s~jão tão mal tratados 
por alguns commnndant~~. principalmente em II]JOcas do 
eleições, nessas ópo~as f,,lfles em que •lles são encarre
gados do prnst•rem·se ft victoria do sen comrnnndante, 
Victoria que muitas voz os nãu I hcs ó e.ncommendada pelo 
governo e com a IJUal o mesmo governo nada ganha: o 
que clle.; querem é ostont r que toem in11aencia, o 
muito Jloder para com esta o~tBntnçilo do influencia me· 
lhor cons11rvarcrn·fiC no sou posto ;Jístrihoindo ns suns 
graçns, mórm~nte quando trem certos h~llitos viciosos, 
IJU!ntlo 1ão dados por excmJ•lo ao vicio do jQgo, vicio 
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desgraçadamente ti!o desenvolvido no Rio-Grande do Sol, 
que ha Já proprietarios que tendo grande rendimento, 
qonsi todo o ~sp:wjilo neste vicio, o então ha cxem~ 
pio ue commanrlanto da guarda nnüional,que narta pos
suindo, vivo unicament~ do comm3nrlo da gumia nacio
nal e do jOiO; a como, s~nhores, allir.i•ndo moços que 
teem r~rtona para entrarem para a guarda nacional ra
zcn1o·OS alferes, tenentes, capitães, cte., p•ra depois se·· 
rluzi-Jos para o jo~o e redn?.i-los ~ desgraça; asuim rcdn
zom-se á miscría famílias c famílias; ó necessario que o 
governo clhe para estos cousas que não pUde vêr por si, 
e que estou persuadido que não ó do sua inteução que 
continuem. 

falle sómente n;s mJterias dl ordem do dia; n~o ó ne 
cessario mais nad~. -

O Sn. SouzA FnANco: -V. Ex. não me chamou á 
ordem. 

O SR. VIS DONDE DE JEQ UITINIIONH A :-Sr. presi
dente, levanto-ma para fazer algumas observações sobre 
o projecto d~ 11xacao do forcas do terra, e chamar a atton. 
ção do senado a dos nobres ministros da coróa, para o 
modo como veio redigida esta propGstaXdo poder exe
cutivo. 

Creio, Sr. presidenta, que o nobre ministro da gnerra 
ntro fez a soa proposta àe accordo com a cGnstituiçilo, 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELIIO:- E' uma axccpçlto 
de regra, 

0 Sa, PJIESIOENTE M CONSELDO : -Copiei-a do ann 
passado, 

O Sn. Jonm: - Mas é uma excepc~o mnito eFcafl
dalosa, Não insisto mah sobre esta ponto i e concluo 
declarando qoQ a exigencla que faz o coverno de 5,000 
homens apenas pua o serviço octivo da gua1 da nacional 
n~o me parece demasiada. 

O Sn. vr1coNDE DE JEaurrrNRONIIA :-Póde ~er multo 
bem que fo~se copiadas do anno passado, mas a minha 
questão niio é se ell~ foi copiada do anno passado, e sim 
se ella está feita na fórma aa constituiçl!o. 

O§ 11 o do art.l5 da constituição diz o seguinte:(Lendo) 
, Fixar annualmente, sobre a informação do governo, 1111 
forcas de mar o terra, ordinarias e extraordinarlas. , · O SR. SOUZA. FRA.NCO.- Quero sempre dizer qun 

se algnm sentimento me ficou dos meus dons discnrsoa é 
que o Sr. ministro do commerdo ent•ndesse que •u ll1e 
vinha fazer um exama v'go. Tal pen•am•nto só podia vir 
de eu acreditar que o ministro está sempre prompto para 
exame vogo dos negocios de sua repartição. Era um juizo 
muito favora.vel que cu fazia de S. Ex., mas desde que 
(JIJe diz, quando se trata de uma grande despeza, que uão 
sabe soo commP.rõio pód• ou não supportnr as taxas de 
que devem porvir os moi •S para essa despeza; desJe que 
S. Ex. diz que isto é U'll exame vago i fiou sentiJo de ter 
feito taes perguntas. 

Se Pll as fiz foi porque no seu caso me julg'fia ha· 
bilítado para dar informac1ies, p~r ser u1n dos maus de
foi tos eHtar sempre prepu .. do nas poucas vezes que 
tnnho sítio ministro, com conhecimento do ~stado da 
renda, dia por di~. t'rometto, porém, n~o fazer mais ao 
Sr. ministro> destas exames vagos. Hei de dar-lhe ponto, 
h&i do avisa-lo com antecedenoia de muitos dias para 
fazer-lhe a plrgunta mais simples cm negocios de sua 
repartição. 

Pertence, portanto, :1 assemhléa geral fixar essa força, 8 
dirigir· •e pelas infcrmaco1es dadas ou que houverem duer 
dadas pelo poder executivo. Eu entendo, Sr. presidente, 
que quando a constitnição determina o que acabei de ler 
r~ o § 11 •, art. 15, foi para tirar inteiramente ao poder 
Jegisl&tivo a direcção da forca publica ; e, como funda
mento desta minha ob.1ervacão, tenho tambem o § 5° 
elo art. 102 d!l mesma constituiç~o : ahi se diz. (Lencf.J) 

• Nomear os commandantes da força de torra e mar, 
e remove-los, quando assim o pedir o serviço da [na· 
ção. • 

Remover, portanto, os commandantes, dar-lhos des
tino , posição , determinar, em uma. palavra , todo 
quanto ó relativo ao serviço militar, é attribDição do 
poder executivo. Chamo a attenção do senado para este 
arti11o, porque tenho de momar que o artigo addltivo ó 
anti-conslituciodal, assim como o foi muito mais a lei 
vigente, que probibiu ao poder executivo o fazer a. 
passagem de um official da uma arma para. corpos do 
outra arma , quando isso é de attribuição inteira 8 
absolutamenta do poder executivo, sobre isso nada tem 
que ver o poder legislativo i sendo, pob, a constituição 
tão expressa, n!o podia o corpo Jsgislativo fazer;a lei que 
~stá'em vigor. Hoje o poder legislativo quer revog«r 
oqueua·l~i, e ainda pGe uma clausula inteiramente res
trictiva para as passagens, quando to1as ellas dapandorn 
o d·ovcm depender do poder executivo. Continuemos.na 
analyse. 

Capitulo VIII arl, 148: (tendo) 

Além desta queixa de exame vago, S. Ex. quiz com. 
bater-mo, porque da mim ouvm ter havido redacção de 
300% na renda da llahia o do Per.umbuco, em logar de 
IJCrto de 60 o/o como en disse. Sinto que S. EK. estPja 
ouvindo pouco ou que eu me ex11Tin1isse mal, porque 
não h a n1nguem q11a acre•Jite que eu pudesse equivocar
me nestas cousas a ponto do dizer que cm Pernambuco o 
na Dahi~ linha havido na ronda a reouccão do 300 % 
comparada a renda do 1860 a 18ül com a de 1857' 
a 1858. 

O outro reparo de S. Ex. f~i a respeito d3 expr.ssn:o 
que empreguei para signilica: 3.~00:000:000~ dizendo 
tr~s milhare~ i e lhe ngradaço eslll correcção. Sorvi-me 
da ~xprcssão in~loza e frnnceza milia~ds, milh~res, em 
Ju~ar da ~rpress~o portugn•zn. Os 1nglezes d1zem um 
milh:1il de :IJ, um milhar de :IJ, o quando muito, eu teria 
comettldo um ingl•zismo ou lrancezismo, q11e.niio more
ela que oS r. ministro se incommodasse a corrigir, flzeodo 
qua•i que Fó para JSFO um discurso. 

• Ao poder executivo compete priualivamenle em
pregar a forç' armada do mar e terra, como bem lhe pa• 
recer conveniente á segurança e defesa do imperio, • 

Este artigo tira:todas as duvidas ... 

Quando S. Ex. se prtlparnr para:respon~cr:ú(minhns 
dnvidas sobro os I"Sultados d.1s novas 1axas, e sua snf
iid~ncia pam sntísf;lzer ns despezns !filO FO est;To votando, 
h a do por certo fazor mJis do qao dizer poucas palavras 
sobro iotoiligoncia de oxprcssaes, o para ent~o me guardo, 

O Sn. l'ltESIOEN'rE: - lla~twí !JUQ .o nobr~ sunatlor 

O Sn. 1on111 :·-E os meios? 
O Sn. PollsrnEI'ITE: -Peço attençlro, 
O Sn. VISCONDE nm JEQllfTINIIONDA : - Este artigo 

tira tortas a• duvidas i per este artigo se prova quo a 
ndministraçlto, a direcç4o, o regular a força armada, <!da 
11ttribniçilo privativa do poder executivo, o poder Jegis· 
Jativo nada tem quo determinar ácorca disto. 

E' occasi«o agora do responder ao aparto ~o nobre ~e· 
nador pela provincia do Espírito-Santo : • E os ma1os? • 
disse o nobre senador. !'ara iHo é que a constituiçilo 
w•n1a 'lue o C()rpo legislativo fixe a fúrça, tlirrgindo-so 
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pelas inlormaçüos do ,ovcrno; ó pnra tomar cm consi· • propost~ este artigo? Não ó, portar• to, conHitocionaJ, 
duração a dospeza publica, c~lcula·la, vér se o II~ póde ser Sr. pro.lideuto, o art. 2° da proposta, ~ós o rt~veraruos 
fuita, o consignar os fandos precisos para essa fim; m~>s rejeitar, porque nilo ó do nosna amifmiç;i~ do terminar 
da consignação da dospeza publica, do exame da~ rondas o que DúH" se contém. 
do tbosouro, ni!o r••ult:l. nem p6do remi h r de fórma ai- O art. 3• o>tá tJO mos mo caso, mns em sentido in· 
gumo, o· direito dO determinar qna a forca seja lixa, que voruo. Se o nobre mininistro no• d;u uma a\lríbuição 
a forca seja movei, quo os com<ilandantcs sejão removi- que n~o temos, por ontro lado tirou-ruls outra; quiz 
dos de ung pua outros corpos, quo eMte oilláal pasFe contentar•nos dando-nos uma, ácerm• da qual não po
desta arma para est'outu, e assira por di~nto, porqua demos ter a menor intervenção, tirando-nos outra de 
tudo hso perte11ce ~xclustva e privarivamente ao p011or som ma importancia, que é determinar o modo como h a do 
executivo, na fórma do art. 148, quo acabei dd citar o reali~ar a forç~. EstJ ulicíativa não )Wttence ao nobre 
que para não deixor duvida, aiz expressamvnle •••• como ministro, não pertence ao podor oxe~:utivo; decr~ta.r o 
bem lho pardcer conveniente á begarança e defdsa do recrtltamento é umaattribuiçlio especial, ó da iniciatlvad11 
iwperio.• camara doR Sr~. deputados: como é qthl S. Ex. diz : • As 

Como, poiR, havemos nós de tomar conhecimento da forç•s fixarias no § 2• do art. 1 • serão completlldas por 
direeção do exercilo, desta ou daquella fúrwa, ou de sua engajamento volull!ario, c pelo recrutarne.nto nos termos 
divls~o. ou do omprego do ~xewito, cu de uma parte •lo das dJsposicões que existirem? • Que tdt!l o ·podorr::.e· 
exercito? E' ama positiva usurpação que não pórle cutivo corn isto? Nós é que baveroos de dor.erminar, 
passar desapHcebid~ no Fenadu. Se o senado d~ve ser a nem é o s~nado, ha de ser a caruarados SrR. deputados, 
sentinella dos direitos e prerogatJvas do poder legislativo, tal iniciativa nuo ~ertenca ao poder excr.utivo e este to• 
do suas attribuições especiaes, dava lambem, para justi· mou-a apresentando na sua proposta o •rt. s• que 
ficar qualquer censura qae faça, ser sentinella IM das acabei da IHr. A proposta, port4uto, é anticonstitucio· 
attrihulcOes do poder exucutivo, embora, Sr. presiddnte, nbl nesta parte. 
o poder executivo seja negligente na defesa de suas attri- Mas não pára aqui, Sr. presidente, a usurpação coro· 
huiçaes, embora V. El. visse que esta lei, que coarctou ao mettida pelo poder executivo do attribuições do pod"r 
poder executivo o dirdito de remover um official de uma legislativo; 6 mai~ flagrante aind• a do§ :!" do al't. 4°, 
arma para outra, fusse aceita pelo proprio poder ex~cutivo o11de a !O o poder exocutivn O!rtAnd• qu~ tem a inicin· 
com ~sc•ndalo. Sr. prtsidente, permitta-me V Ex. que 1iva de impostos, quando esta ~6 perteaco á c;~rnam tem· 
eu diga, porque não su p6-te coD•Jaber como o poder exo- puraria. 
cutívo a"eitoo semelhante proposta, aceitou semelhante Abi se diz no§ 2° (Lenàn) : 
cercaaruento do soas auribuiçúes. • Os voluntarios, além úa gratillcnciTo dia ria igual ao 

O Sn. StLVlllM DA MOTTA: -lia 35 annos que soldo inttiro: ou ao mr.io sol.Jo de prim~ira pr•c•, cm- I 
ella aceita reslrlcç~·es waiores. qaan_lo for~m,pr;_ças de ~rct, conf• rme ttvu.rem ou nil•• 

serndo no exerctto o tempo 10arcado 11a le1, prJrceb,r.lõ ·~ 
O Sn. VtSCONDG lU! JEOUITINJJONHA:- Se, pois, ha como çremio do engajamunto urro a gratitio.aci\n quo não 

85 annos, como diz o nobre senador pela provinr.ia da exceda á 4.008 para os primeiros, a á 3008 para os 
Goya~. que aceJta o poder executivo rastricçiles :l soas segundos, p11gos pelo mMo que frlr estnbeltcido no> ro· 
attribaições, cumpre que declar•mos que é chega~a o guiamentos do ~ovorno, etc., 
época cm que é indispensavel que nó~ remuromos a• E' da attribuicão du jloder executiva a iniciativa da 
atlribuiçues do poder executivo, para m1o consent<rmos fixacii.o desta despez~? Fix11ndu·a, o poder executivo 
quo esse poder lambem queira cercear o restringir as não tomou a iniciativa d<lll 11 ? PodiRwos 11ós f<Uô-lo? 
attribuiçl!es do poder legislativo. Nilo ; quem o pórle faz~r ó só a cnmara 10111poraria, por-

O Sa. SI~VEIRA DA MorrA: -Apoiado, que é &rtigo ex~resso, privalivamento r~coohecído, das 
O Sa. I'ISCONDE DE JEOOtTINHONIIA: _ Estas refie· allribuicõ"s daquella camara. 

xiles, Sr. presidente, que acab~ de fazer justificiío tlesdo Ao puder executivo, senhorns, não pertence outra 
já a propostcão que euunciei sohre a incnnotilucion•li· cousa, p~Io que d1~ Jospeito á llxacão da forca arm•da, 
dado úe alguns artigos da proposta feita pelo nobre senão informar sobre o numero das prac~s e pedir ao 
ministro d~ gnerra. {Lendo.) corpo lrgislativo os fundos precisos para osta de•poz~; 

o corpo Jeghlativo tomar;i em ;consideracllo as circum
' Art, li.• As forcss llxadM para as oircamst~ncias stancias do thesouro, depois dd as examinnr,deterutinará 

ordinarias serão divididas em 10,000 praças do prot do quanto pútd ser consignado para es1a"dospe1.a, e o pu· 
corpus moveis" 4,000 de corpos de suarnição. • der executim distribuir.i e despendorá e~t;1 quanti11, uo· 

Que temos nós com isso? O nobre ministro veiu nos gundo os tormo.l do• artigoR da constitui cão ; que er1 
dar omanttribuição que niio ta mos, o Dobre o1inistro veiu aoabei de lo r, isto é, dentro d·l auas ntlri!Juicões, porém 
sujeitar a administração do exerr.ito ao poder legislativo, dar ao poder Jeghlativo o oi'"ito da int~rvi(n" admi· 
o nobre ministro veiu reconhecer uma supremacia que nistraçiio do exercito " exnrcer a iniciativa sobre o re· 
uão póde existir ã visra da constituiçito, crutamento o a desprza, não é de lórma alguma propria. 

Torno outra vez á lembrar ao senado o art. 148 de um ministerio qu~ apresenta no •eu pro~ramma n flol 
(Lendo): exo,,ução da lei, s~ ~lln viol$ apropria constituicüo, 

• Ao podar executivol compete privalimenlo em pra- como se ha de dizer, como se ha de confiar, como su ha 
gar a força armada de mar e terra. como bem lhe do acre,Jirar que ollo s•'j,l fio! IIB exocuç;io da Joi? 
puecer conveniente á se~urauça e d;fesa do imperio. • Sr. presida;.tn, nilo pense o nobre ministro dn guerra· 

Ora, que ostasforçaa lb:adas s~jiio divididas em 10,000 que eu coru as minhas ob1ervacúos deHeje diminuir on1 
praças <te prot em corpos moveis o <1..000 em corpos do nada o conceito quo o minhterio morf!Co das camaras ; 
~uarnição, ú objecto com o qual nós nilo temos nada, ou o que dosojo ó qae o nobre mini~tro instaure uma 
isto depe11~o1 abRolutnmen:e do poder ex~cutivo, ó attri· ópoca nova, sejiL zolo;o na defe<a das Mtribtu(·ües dada.q 
btticito poculior ii j1TivattV.I sua; que wmos nós, pois, pela cons:ituic.lo no porlor exccutlVI>, rl <JOO, 11Cifi di· 
com isso? I'utque mo:ivo o n"b~u miní1tro ins~ria ua. r•d~ lleilltnctir"t•mcnto o mini>tcrio u~u1·p~ on ccn· 



SESSÃO EM ;22 DE AGOSTe DE lSCl 101 

~inll que so nsnrpe as attribuicões do poder logish- na estreiteza do too1po ..... (ao !r. rnarquez d~ Olinda) 
tivo, Jl~rque é só neste resp•ito mutuo, no!ta harmonia n~o sei se devo Yt.tu., .. Que acha V. Ex. ? ... Verei 
dos doas podnrn. no cxercicio de suas faculdados, quo ainda, Sr. prosidonto. 
podoremos encontrar paz, ordem, o, por consr.qoencia, 
IHOmover a prospeddarlo do p:Jiz, E' preciso quo srja· 
mos extremnm,•lltn melindrosos a oflo re<pdto. Sr. pra· 
sidento, não 6 j:íooais demasiado o melindro que as 

Posta a votos a proposta com as Ameadas d4 cam~ra 
dos Srs. deputadO!!, foi approvada parunbir ll sancçãG 
imperial 

autoridadi!S publieas !6Nll OU gu~rdiio rola ti vamente ~ PARECER ÁCEftCA DO on·IClAL•IUIOR DI IUNT4 DO COI!• 
dafc~a· d~ sua< anribuiçuas e em rela cão ao respeito qno 11~nmo DO I!AUNRÃO E oUTROS. 
dovam ter :ís 11ttnbuicu~s dos ~utro.< c~rpos. 

!la dovêra, Sr. prHsi.lente, conclnir as ob;ervacões 
S~guio·so a 3• discussão da resolução e pareter da 

commisslfo de f•2endK ticerca do om~ial-maior da jllDia 
do eommercío do Maranhão e outros. 

Foi apprtva~a e r~metttda á commissão ds redacçilo, 
· quo tenho foito, dc,Jiarando ao nHbre ministro qne 

votau contra a lei; ruas votar contra a !ai? E não 
lemos furça publica vetada? Nlio pó.te ~er; hei do votar 
p~roJI~. Já 8111 outra sessão qoiz eliminar parte de Um lii!TREG4 DA IGRJiiiA DO CO~LEGtO DO RECIFE .{ IRIIAN• 
urtigo, e o noore ministw declarou qua a sesslto estava 
tlio adiantada qufl recei•va quo não h~>uveiso tempo para 
se votar a resolução. Ora, pedir hoje ao sen~do qoo 
elimino os artigos que não entrão nas nttriboiçll~s ~o 
poder legislativo, oa do poder clo~utivo, coma allabei 
de demonstrar, é cahir no m~srno· emb*raco lembraao 
JlQIO nobre ministro da ~ucrr" em relação á emenda que 
propoz e que fut ~brigado a retirar: va a lei, Sr. pre
sHen te. 

O Stt. St~vr.tnA o~ Moru:- Mesmo inconstitui· 
donal? 

0 S11. Vl~COl'(OE DE JF.QlliT!l'(liONJIA: -Sr, presidente, 
o nobre ministro nt>s diss~ que ella era r.úpia fiel da que 
se votou o anno passado, por oonsequencta tl um abuso 
t~nto mais oseandaloso quanto tem si~o rep~tido ; assim 
ó qu~ eu entenilo. 

O ,Sn. StLV&rnA DA AfoTTA :-lh trinta e tantos annos. 
0 Sn. VIS~ONDE DE 11lQUITINllONII4: -Os abOBOl não 

deixiio de ser ubusos po la ~ua repetição, não; os abusos, 
quando são ropetidos, tortJilo·se IDais escandalosos. 
J~ ainda parcr.o que o nobre senador pela provinda de 
Goyaz está insistindo em dizer que ba trinta annos isto 
Sil f•z; se nssim A, ha trinta anrws que RO está ~brando 
mail lia trinta :~rmos que se os tá violando a constituiçfiol 
E nem esta prati.Ja é para o nobre ministro da goerra 
encher-m de vangloria, porque não creio que ningoem 
so possa encher d~ vangloria com a violação da consti· 
tuição, e tamlJe.m para que nós deixornos de faltar á ver· 
aade, de dizer francamente que é uma v1olacão da con· 
stituição e que em surn•na o resultado será desanimo, Sr. 
presidente, falta de f~ no espirllo publico a rtspeitu das 
instituições do paiz, 

O Sn. SrLVIllRA DA MorT,l: - Apoiado. 

0 Sa. VISCONDE DE 1EOUITlNHONIIA: - Que tal falta 
de fJ torln• nú1 deplorarea10s, nunhuma dovída púde 
llavor. ~Ial irá o paiz, se nenbnm dos dous corpos ~xe
cutar Jlel o puramenta os preceitos da constituição. 

O S11. SrLVllln.\ DA MorTA:- Apotado. 
O Sr.. vrs:OND!l nE 1eourriNIIONilA: -II11ja, poid, 

nma voz que se levante. Nao creio, porém, quo ou fosse 
o prhoeiru, porque me parece que isto j~ se tern dito ••.• 

O St~o SILVEIRA DA. MuTTA : - Sim, senhor, por 
vezes. 

O Sn. vrsCDNDE DE JEQUITINIIONPA ; - Pois então 
veja·s", examine-,~, enten•l•·~o a constituição com pu· 
reza, cnm le•ltl•dc, com l1oa f~, o exucate·se, porcrue 
o mal. Sr. prt•sídent~. mio ti pccrueuo, a dosmoralisaç/io 
puhlic1 ser,\ a consoqoonei~ nocossaria da vinlaç~o dos 
~rcccitos d 1 constitu1~~o. lrtlrtonto, dccbro a V. ~K.que 

DAlllii DO DIVINO E~Pl~ITo-BANfO, 

Entrou em l"discnssi'Je passou paraa2•, cm qnelogo 
entrou, a proposiçlo da camara doa Sra. d•putadus, 
com os artigos additivos da commissrro de fazenda, ap• 
provando a entrega da igreja do collegio do Recif~ á ir
mandaJe do Divino Esptrito·Santo; sen1o approvados 
snccessivamente tudos os a~tígoa. passou a resolução 
com os addltivos para a a• discussão. 

PUDLIOAÇÃO DOS D~DATES, 

Entrou, finalmente, em i• discussão a Indicação do 
senado que autarisa a mesa o contraiu a pnblicaçlo 
dos aeba1es. 

O SR VISCONJ>E DE JEQUITINHONHA :-Sr. pre
sidente , Jevaolol-me unicamente para persuntar a 
V. Ex., Re neota antorisaç!o entra tamb'm a de se fazer 
o contra tu e lloar immeoiatamenl• approvado sem mais 
dcpendencia do conseutimento do s•na1o. s~ assim é, 
como me parece que é e d~ve ser, en Qesejára que V. Ex. 
enminasse se n~o era razoavel que so tir1sse do con
trato um artigo qoe prohibe dizer·se coosa a!goma aos 
senadores ou dos lieput•dos. !'ió! n«o temos liberdade 
de imprensa, nada 10 póde dizer; porque Já na camara 
doa deputados o contrato diz: • !'i !to poderito iosorir 
cousa alguma relativamento aos deputadoR e seoado· 
res • nqai o senado d1z a mtsma cousa; qu•l é o re
sulbdo~ 

O Sa. SILVEI R~ 111 MoTTA: -O contraio aó pro~ 
bib~ aràques pessoaes. 

O. Sn. VISCONDE PE 1EQUITINHONHA : - Ataque4 pes· 
soaes. E' precisu ama definição ; p61e·se eotender que 
ó ataque pe811oal, por exemplo, chamu-so ignorante, e e11 
creio que n1iG é. Peço perd«o ao senado : sará porven• 
tora insulto chamar-se igooraate nesta ou naquella ma• 
t•ria? não é o[oJIÍO, concordo, mqtambem não 6 ataque 
pessoal ; e porque raz4o um dos meus oonstitainiPS n4o 
lwle ter" liberdadd de dizer que eu sou ignorante neSLa 
ou naquella mataria, ou em Jndo, porque tudo quanto 
eu diGO pão lhe agrada? Elle o entende assim, tem 
direito do dize-lo; pó~e·PO entender isto ataque pouol!? 
Agora, ataque p~Hsoal no sentido genulno ó oJlensa 4 
honra do individao, mo sim. mais é preciso disorislinar 
b~m isto, e depois estilo abi O! trihuoa••· o codi~o cri
minal estabeJoJo penas e manda qae intervonl" nisso 
o promotor p~blico. Pan que, portanto, este artigo~ 
Só par& prevenir a blTdnsa? Ent:lo oiT•n~e-se o direito 
que tem o cidad~o de m•nifestar livt·emente o seu pen· 
aamento. 

En attl on•i dizlr que al~nns Srs. Ren~tlor•s enten-. 
tl!ií~ 'lu' a lo!ha cruc cuntrJtur a publicntii'J tios nossos 
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debatas não po:lcrá fazer rdlex6os s~bre os discursos de 
alguns do n6s; porque não? Pois o Corr•io Mercantil 
niio poderá dizer que a minha opinião não é sustenta· 
vel, qae cu caio ne~te ou na queiJe erro, quo citei uma 
época falsamente, que, cm uma palavra, eu não sus· 
tcntdi uma opini~o constitu:ional? Não acho razão 
para que ni!o possa fazer isso ; isso nada tem com o con· 
trato GIL publicação dos debates. 

O Sn. rJIESJDENTE: -N5o posso dar-lhe meu parecer 
sem consultar a mosa. 

O Sn. VISCONDE nc ]EQUITJNIIONIIA:- Mas V. Ex. 
individualmente o em segredo niio acha qao ó util ? 

O Sn. rnESrDENTE:- Hei dA formar dcfinitivamento 
a minha opinilio na occasião de fazer-se o contrato. 

O Sn. VISCONDE nE ]EQUITJNIIONUA:- Oh, V. Elt. 
ainda n:!o tem feito um e> tudo profur.do a rcsp•:Ílo dest;l 
ma teria? Eu niio quero restringir a autorisacilo dada á 
mesa na indicação duque su tro~ta; estou convenci-iode 
que s11 eu llzessn uma riecl.raco·o por escriptu havia do 
obter o voJC> rta maioria do senado, se não a unanimi
dade, porque os sewblentos dos nob1·os senadores o estão 
ind:cando, Jllas como j;i disse, não quero 1estringir a 
antorisaçiio e por isso Jiu,ito·me a eorregar fAle meu 
pensamento á weaa i essa cla•ula é inconveniente, 

Ora, eu disse a principio qt•a nó> vinbamos a não 
ter liberdade de imprensa, e é um t verdade, temos 
quatro folhas diarias, o Çorrcio Mercantil, o Jornal do 
Commercio, o Diario do Rio e o Correio da Tarde. 

O Sn. D, liANOEL:- Não admira, porque já não 
temos liberdade de tribuna. 

O Sn, vtscoNoG DI! JEQUITINHONIIA : - Ora, dessas 
folhas, trez como que estão prezas. 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA :-dá um aparte. 
O Sn. VJSGONoE DI! JEQUITJNHONIIA :- V. Ex. não 

a !tendeu â minha ex1oressdo; eu dbse- Est~o como que 
prezas- e por consequencia não sei par .. on~o ha de 
appellar o povo, demais, Sr. presidente, !aliemos claro, 
deixemos tud• a Jibordade aos oacri!>tores publicas, aca· 
hemos com ebt• re>triccão, permittawos que digão o que 
qaizijrem; quem nos dirigir ataques pessoaes ú que Jiea 
onxovalbudo e o ataque nüu clleg~ a nós; a nlle ser 
assim, mal estavão a vutude e o pe1 reito patriotismo se 
~stivessem ã mercê de um calu1nniador, 

O Sli.IOB!Iti:-Sr. presidenta, pela minha puta oãG 
poria duvida em annnir ã• observações que acaba de 
fazar o nobre ACnndor. Com eiTeito parece-mo que nada 
temos rJne reiwiar da liberdade du imprensa; emitta 
cada um, sobre o que disJermos, a opinião qne qnizer; 
mas lambem parcr.o-we muito duro que r.limdnt(lmos 
aquelles que teern do injoriar·nos ou dcsattcnder-nos l 

O Sn. vr>CONDE Dlll1EQUITINIIONHA: -Elles fazlm 
isso bona. fiue. 

O Sa. SJLVEIR.\ DA MorrA:- E vílo para o céo •••• 
0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIDNUA: - Podem errar 

no caminho adoptado, mas não s• segua •rue haja JLá f~. 

O Su. JonJH:- Não é, porérD, esta oloservaçilo qoo 
acab~ ae faz~r a razão princípal que me obrigou a pe
dir 11 palavra; quando n cornmissiio da wesa con
feranciu sobre a matcria decidirá o que julgar mais 
conveniente. A ra~ão por que agora pedi a palavra foi 
para insistir na opinião que já uma vez aqui omitti 
•obre a publicação dos nossos debates. 

Não IJle parece, Sr. plcsidente, que o proveito que o 
palz tem de tirar do contrato da publicação dos debates 
do senado s~ja compensado pela despe~a ollaordinaria 
1uo elle f•z continuamonle, o de uw modo sem pro cres
cente, com osta publicacão .••• 

Portanto, lembrava a V. Ex. que, ao f•zer o con· 
trato, supprimisse essa condkcüo, obremos com genero· 
sidade, O melhor meio de conseguir a moralisação da 
imprensa é ser generoso, e tu to isto óassim que n~nbuma 
naç~o, nenhum governo ainda pOde acaloar com os abusos 
da imprensa por meios villlentos, com processos, com 
imposição de penas; os redactores das folhas, Sr. presi
dente, conhecem mais do que ninguem a utilidade de 
serem verídico!, porque, desde QUtl começiio a bpparecer 
fdlsidades nas columnas da uma folh~, o pwo não acre· 
dita mais cousa nenhuma, e ella perde tod~ o seu con
ceito; qnDndo diz- consta isto-, ninguem faz caso; 
quando diz- este facto occorreu -, ninguem o cni; 
as folbas porém que são moraiisadas, Cllprichosas a res
peito das noticias, quando dizem-consta-, todos dizem 
-isto é exacto; isto occorreu porque, e1ta fclba não usa 
dest~ expressão sen~o com eonbfcimento de causa, 

Portanto, cu lembrava I! to a V. Ex. para aeabu com 
esta clausula que ó para nós injuriosa; parece que que· 
remos coarctar n liberdade da imprensa; deixemos cada 
um dizer o quizer, V. Ex. n~o está aclstricto .... 

O S!l. vrscorwE oE JEOUITÍNnoNJJA: -Esta opinião 
ji foi miPha. 

O Sn. ~nEstD~NTE: -E' a mesa que ha de fazer o con· 
trato, 

0 Sn, VISCONDE DE 1EQUITINIION!U:-A mc.1a não 
esti adstricta. a fazer um contrato tal e qual ao vigente. 

O SR. PnESIDRNTE: -Nilo está adstricta a fazer o con
trato deste ou daquello modo; para ficar adstricta a al
~uma cousa convem uma emenda. 

O Sn. vJ>CONDC DE lEQUJTINliONir.\ :-Eu não deseja. 
ria reatringir a liberdade da mesa, mas dosejnria que 
e li~ adoptnHsa cstn prin<,ipio, porque aló já estliiiOS ga· 
ranlidos, não precisamos ruais deso,, importante gar~nlia 
loastn •tno o contrato do1 camura elo~ Srs. deputados liOS 

torna iwmunus, impor.ca\'ei>, inr.rruntes, sab1os, etc. Tal· 
vez que para o nono n •·amam temporJria ddxe de impilr 
'1sta condição, s11 n rno$a r1o sormdo nitn a impuzer no 
contrato quo vai faznr. V. Ex. I>iiu acha 'I Eu queria o 
sou parecer; ow v. Ex. diZ>lndo que-sim, n~u contculc. 

O Sn. Jonur:- Creio que n~o bano mando paiz algum 
govcrn•do pelo Fyste'lla representativo, qn~ fDCS ades. 
peza qu• ts;amos filZMJdo com a publicação dos debates 
parlamentues ; e noto o senado que esl:.. dcspeza tem 
d" subir a um pouto extraordiuario, que ninguem póde 
bom calcular I Lembremo-nos de que ella principiou 
por l:üOOS mensalm•nte, mais ou menos, e aclualmonto 
está em 5:8008 mero>aes, e mo parece que multo maior 
é a quantia (uão •stou certo qual é) que dispendo n 
caman do• dApnlarJo; com este serviço: temo~, por
tom to, üO:OOON a üO:OOOS gastos annualmcnt~ na pobli
ca('ilo doR debates da asseuo!Jié• ger3l; ora, o que acontece 
na assem!Jiéa geral e um exemplo para as assembléas pro
viowiMs que, reunidaR, terão dd dispcuder quanti:u 
tal voz multo superiores ;\, qno nós a<Jni dispondemos; 
portanto, niio serdi exagerado di~cncto quu 6 preciso 
.:ont>Jr com n dospez11 do 400 ou tíOO:OOO '• senão jil, 
a•> rnencos dt'llli'O om pouco tompo, para n publicu~ilo dos 
tlo1mtt~s Uos nossos parL,nwntu:;, o eu m·oio quo a vnnta
gom quo o pai~ colhe dos1a publicação niio compensa 
ctc muJo nlgillll t1llll<IIIJo sUGnti :io. 

- ' 



. ' 

SRSSÃO f\JI ;}1 DR AGOS1'0 DE !Rnl 

O Sn. v1sr.~soc O$ At.nuor.nour.: -Compensa, com-, cada um dava ns suas razões do modo o mais resumitlo; 
pdnsa. ' mas como as cous•s so p:tssilo ontre 11ós.,. 1/Uando vemos 

O Sn. JonJH : -Como j:í disse, nilo corthrço p3iz I[UO trus ou quatro oradores &ao os oni~osqne tecm a va~
nlgurn quo l•çn t1martbu ~acrllloiu ne1.11 qu~ para Já ca- l•gom do oc.,upar a atlonção do senado l•llando por d111 
mi>thc ' duns, Ires e quatro horas e multas vezes d~ um~ ma-

• . . noira que não é possivol condliar a altenç4o da nlnguem, 
O Sn •. ~ISCOIIPE Uf; Jr.QUITINIIONII.t: -VeJa algum de uma maneira, senhores, que ollri~a os aonadures e. 

que estt·J~ na IIO>sa !dado. rclirarem-se, porque não é possível ouvir (Om ntt~nçllo 
O Sn. Jon111: -Creio qoe o paiz mais antigo no sys- rluranre horas c horas urna rn•tractl continuada (lli!adall 

tema reprolol!lativo é a !tJglat~m. entreJautu a Jngla· ropeli~Jei o rnais repetiçGe~, (Risatlas) dizendo· se em trcH 
t"rra nunca dt~peudcu urn vintem quo Co,,se com a pn· " qu •IrO horas o quo podia diz•r·!C em 10 mino tos ! 
bli n~ào do< dobnws d" seu parlam~I!IO. Até houve tempo Para qud dcrvo isto? Ainda, se DÓ$ víessemos todos para 
eu1 qnd "''a publieaçiío tra alli proltibida... aqui <~i~ postos a convonrer·nos peb dlscossilo, ao esta 

O Sn. VISCO:'ioE DE JEQUITINIIOIIIIA: _ Ab! Era fosse quorn nos dicídissea votar neste ou naquelle senti• 
. por i 1so... do, bem, eu adoptaria quo se fizesse a publicação á 

O Sn. Jomu:- .... talvez porque reconhecia o par
l,tmentq qn• tlalli rosult11•~ muilas vez~s a desmorali· 
~•ç4o das lei• que erJc adoptava. 

custa do Estad•); mas quando esses díscur;os muitas Vd· 
zes não são l•ilos senão para so nos tomar tempo, para 
iwpe~1r que passo uma ma teria muitas vezes otil e ne· 
c;sstria, o assim venc•r-so pela força d1 inerda, qual 

O Sn. vJsCnNoE nE JEonrTrNIIONILt: - Mas essa ó o rtJsultJdo que colho o paiz da maior palie destes dis-· 
idtla V, Ex. niio adDJIIa. cursr,s? Julga-se qae o povo tenha pacíoncia de lê-los'! 

O Sn. Jon111: - Se adoptassemos o c>bcçnrio jasti• 
fic•llvo das leis, como acont~cia em outro tempo, ainda 
ae podit• diZt•r que essa pob!icnção era indi•pensavc! 
por•JU• ell" fPia as sons cri.•cs, m~s acontece ser poLii· 
cado o r·ontra >óment; de uma Joi e nilu o pró, porque no 
palf,menlo ~tãu ba dl.cursos !eniio de uwlado, o então 
essa lo i sabe já desmor.Jisada, 

Ctelo quo nilo lu senão um ou oolro o1candalo, quo nel• 
lts appareçiio, 

0 S1t, VISCONllE DE ALDUOUERQIJE: -Poço a palavra, 
O Su. Joo111: -Isso sira o paiz lô com pr;1zer, vai 

prorurar os apartfS e RS rfspostas a esses apartes e pa1s~ 
para adiante paginas o paginas, não está para perder o 
seu tempo. (R1sadas.) 

0 Sn. VISCONDE DE JEQIJJTINIIONIIA :-Porque !O cala 
O I>UirO JadO? 

O S11. J••DIII: - Estou TPferindo o qne se passa; 
qu•rn o ha de ubrigar a f•llar 1 Nem entro agou nas ra• 
zile• •lo <.oiro lati.,, pó 1e 1er qu• nliõ Calle porque t•m 
cnnfi:,nça UO bom seosO do poVO 8 ~ão quer perder 
le-Ilpo ... 

O S11. VIFCOND!l l•ll JEQUITINJJONIIA : - Eis abi ... 
O ~~~. Ju01.11 : - •• w.s tstc bom senso póde des

vairar·••· 
O Sn. VJ>CONOE oEJEQUJTINBONIIA:- Fntão fallem. 
O Sn. Jonur : - N'• ingl>lerra ainda hoje os debates 

n!o cu<lilo um vintrm á nxcão; á medi1a que Corãoseodo 
permíllidos os jornao.c no sci•1do p• rlamento,fori!.o se 6n· 
c•rr,gando do publir.a-lus, e de public.l·os com a maior 
exactí•fio 11 bem do seu credno, porque as reclamacú~s 
do~ membros do parlamento fazião com que s' dosacro
dit.s,ew aquo•Jies jnrnaes que não orlio exactos nas Rnas 
public"cões. Em ulguus pnizes que estfio no principio 
!lO 'Y'Icma ropre•~nl'llivo, como •colltacc na Prussín o 
outros q11o rsc~m rilnr, l1a a oluigaçõo do s~rent os dis· 
cursos publicado.! á custa do lhe•ouro, mas o:ta poh!i
eaç4o é feita p•Ja imprensa que essos Knv•roos po,sn•m; 

O Sn. D. N.\NOEL :-Prço a palavra. 
0 Sn. VISCONDE Dll JEQUITINIIONIIA : -V. Ex. está 

f.zendo uma Solyraao pbiz. 
O Sn. Jonnr :- Nlio digo que isto aconteça com todos, 

acho mesmo quo alguns oradoroa s4o semp!e lidos com 
aucnção o co1n proveito do quem os lê; mas a outroi 
não succedc assim; ninguem est' pua perder o seu tem
po, porque não valo a pena. Ora, gasta o paiz 50:0008 a 
60 0009, como acor.teco actoalmen te a r.-sp•ito da assem• 
bJéa g•ul. ou200:000$a400:000$ como terá de acontecer, 
e cowo j:lt>lv•z acuuteco, so menormos em conta o que 
com este serviço disp·ndem as assembl6as provlnciaes, 
de que serve isto ? Que atilírlade so lira daqui? Publi. 
que quem quher os debates. 

s~ se entendo quo é preciso publicar os nossos debates 
á custa do Estado, então Caçamos ~utra cous~ que púdc 
ser mais provtitosa: cada orador quando aclhar do fallar 
rcsum' por cscri~to quanto puder as rdzl!es em quo se. 
fundoa, ~presente-asá mo•a,,, quo poderá c~l'ri~ir uma 
••u nutra cou•n, o Blltli o;t:i o cabeça1io d,s leis, e nós 
livres dos tachygraphos •• IRi1ada1.) 

O Sn. vtscoNnE DE JEoumr;n->Nno\ ·-Oh I E' ma
gni!i ·o I 

o depois de revista pelos ora•lorrs é di>trtbuida no p>rla· 
mtmtn, n •s r•putlçlles publicas, etc. ~las entro nós a 
puhhcaç:io ó fáta com 11ma despcza extraordiuarh em 
)lroveil•l dos jornaes, •m provdto dos particulares, o por 
i-su creio qn• deiJa r•ão se tira ama vantagt•m que com
pense Jao.arrho sacríllcio, 

O Sn. Jc•Dill:- ... aqui o•t:i o enbrçnrio das leis, 
porque nisto vom n du· o que so diz a<[Ui, e portanto 
pubiÍI[UO•SO nssiw. 

s~ é preciso quo se saiba :u3z~o )JOr qoo uma !ui é 
adoptad.• pela assemblé:JI(era! equo os discurses oppa· 
rec:to, nós ent!o devíamos fazer como so f,1zia om l'ur
tu~al nGs tempos primitivos da innocenci• parlamentar: 
quem consultar o Diari? d1J6 Cúrle~ do Portog•l ver:i 
que a m11ior pari~• dos d1so:ursos pubh~ados ncsoes tem· 
pus folizes rcduztão-so a quatro ou seis !In!ws, du so!'to 
quo ~~~~ 11ma suss5o aoontccin fallnrcm ~O c 30 omdoros, 

O Sn vtscoNnE nE JEomTINBO~II.\: -V, Ex, est:í 
~raccjando, Sr. senador. 

O Sn. Srr.v~1n.t n.t .MorrA :-E' verdade, 
O S~. Jonur:- Esra publicnçiio, como ea enrcndo 

que se dovd r,,zor, s~ri .li.!:• por toJos o agradaria mais o 
wri:i lida como nós aindtL hoJ•l lemos com prazer os dll• 
b1tes d~s c61tr·H do l'oriUgal; cu M moo os ainda hojn 
IIli o corn prnc•r o lllr~<ia da c Cúrtrs; mas niio [lOs>o 
lor a rn&ior parto das f.LI 1as qao so J•r,nuncião no 11osso 
purl1mmto: s:io inwppur t~1·els. 
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O Sn. D. ~!ANDEI.: - Mesmo cm Portugal lta hoje 
••:;u laconismo; aio da ba pouco tempo u~ d~puta~o 
failou durante uma sessão inteira e na srgu10te conu
nooo o dhcureo, 

O Sn. 1~n li:- N~o ú possível, pela minha parto 
n;io estou para pe1der tempo com reptlticõos e mai~ repc
riçües; digressões e praia dlgre-bões, perc~ a pac1encia, 
vou para adiante tratar de cousas mais uteu, 

O Sn. PnESID&NTE :-O nobre senador não póJe fazer 
e.na censura aos seus côllegas; assim como ni\o podia 
1lízer ha pouco que alguns scna~ores proferem discurses 
com o IIm de tomar o tempo para ~brigar que nilo Jlllsse 
uma medida .... 

O Sa. Jonlll: -lllas e~ jã estou em outro ponto, 
i:lso já lá vni. (Risados) 

O Sn. PRESIDENTE::- Estou persuadido que nenhum 
Sr. senaJor procede com essa intenção, Peço que se cinja 
á m~t~rla de que se trata, 

O Sn 1onul:- Bom me tenho cu cingido ã mat•rh r. 
vou terminar com maís uma obs,•rvaclio. Creio que com 
clfdilo ha alguma utili•jade cm publicar-se alguma cousa, 
mas não eCJmo 's• telll publicado até agora, Reconheço 
q11e ó conv~nierJte que o paiz saiba o que se pas,a no 
parlamento, qoaes soo as c•piollies dos senadores e o fun
damento das !tis ; was para cons~go!!mL" este llrn n!o 
po.lemos aproveitar essa imprensa que nb\ t<mos o que 
nos casta tanto dinheiro? Não se podião publicar os de· 
bates por essa ÍIIJS<fdnsa lendo o governo um jornal seu? 

' o Sn. VISCONilE DE ALDUQUERQU!il -Sim, sim, sim I 
Isso n!o ó des~obcrta, 

dor, para verificar o que e}.ÍStll a eslo rospoi~o. Pódc, 
entrolanlo, continuar, 

O Sn. V4DCONCE~tos:- Taes obsorvacões não po• 
dem ser tc.lbid•s a illlprdma; tonbo para i•so ootra 
razão: so a propri~ constimi~5o, e as laia do paiz; 
se os priociJ·ius c usos religiosos poJem ser obJecto de 
analysos razoavols, som IJUO 01 autores destes escrip· 
los so c~nslitulio rrimino,os, é claro que seria temeri
dad~ da parte do ama 1o txigir qoe o jornal quo 
publica •eus trabalhos, não contrarie a oploilio dos se
naoiores, O que creio, qud o conll&lo prohibe (e agra
deço ·a V, Ex. o lavor de me mBndL r) d q11e se 
lla.IJUO pessollmentd ao senador, 011 deputado, 

O Sn. FlolRREinA PENNA: -Isso mesmo. 
O Sa, V4scol!ci!Ltos:- E bhi mesmo se dá ao c!Ton

dido o direito ae publicar s11a defesa, asli~nando·a, 
O Sn. FEn"EIM PllllliA:- O ataque sendo em ddela 

pessoal. 
O Sn. VAsCONCilLLCs: - P"11anto, parere que n§o 

tem u~ão o nl>bre senador pela provtncia d1 Dabfa 
qnando pretende que V. EK. elimine do contrato o 
arliKO de que foz especial mtncão .... 

0 Sn, PRIISIDENTE: - A mesa, 
O Sn VASCOft'Cim.os:- ... Por muita ron~Jderaclfo 

que V. Ex. mo mereca e seus honrados collegns, entendo 
que a prelonflida eliminacSo não se pólo dar som uma 
autorisaçloexpressa do senado. E seria decoroso, seria 
josliUo:av~J ante s:ius princípios quo pronuncie um sena• 
dor um oiscurso o que no dia seguinlo antes da ;~~ubli· 
caçlto do discurso se publique na tolha sobvenc~on~da 
uma analyso desse discurso em termos oJ1,osnos e 
injuriosos ao orador? · O Sn Jon111: -Creio que com isto não se animarião 

ns fXigencias da illlprensa, não licsriamos sojeitos á c~· 
bica dos parti:u!ares qu~ de 1:0008 por mez J.i che"fnao 
a quasi 6:0008, e que duqui ha pouco exigiráil 7:0008 
iro 8.0008, qonndo aliás e11 vejo que dessas poblicaçOes 
n:to resultilo vnntagans que,cowpeusem Eemelbaute sa
crlaJio, 

0 S8. VISCONDE DE JrourTiNIIONDA: - Res11Ua 8lp9• 
riencia. 

O SR. V .ASCONCELLOS.-E a pe·li pliucipalmento 
a ~t>llvra para enuttir meu juizo a r~speito da pri~ei~a 
IJUesl~o que susci1o11 o honrado senador pela pltiVIDcl•l 
da B~bia .... 

P.receui bem aos olboj do publi~o que o s•nado 
remunere assim aqnelles que iPjurião seus membros? 
Nilo, V. Ex. ba da lembra.r·>o qtle para evihr se a 
repetição de alguns abusos a este 1·••p-ito se inseriu eslo 
11tigo; lonho 01emoria de tzue em 1~47 sendo violenta• 
mente a~grodidus alguns membros do soaado, houve 
uma mocilo ne ta c.>sa allm de que se tomassem provi
denci9s para evtlar a repetição de escandalos seme
lhantes. 

O Sn. PRESIDENTE:- Sobra isto niio ba emenJa. 

O Sn. V.o~scoNcELtol:- E' para dizer a V. Ex. o 
qae tenho por m~Jiror expediente nestas circu111stancias. 
· O Sn. PRIWDKNTE: Pódefallar, não ha duvida, 

O Sn. V 4SCONCE~Los : - Sr. presidenta, não 6 pro· 
hibido de modo ulgum, ao menos entendo assi111, que 
usjornacs q11e pnbhcão os debates desta e da outra ca
mara analyaem os discursos prof~ridos Jíelos senadores 
ou pele! darmtados, 

O Sn. FJ:RREin.l Pi:NNA : -Apoiado. 

O Sn. FEnnJ.Z : -Existe na commisalo de justiça. 
O Sn. V4scoNcEttos:- ~'xis te lU os papo ia relativos 

a esta que,t:lo na corumil>iio de legisl•çil•• de que sou 
membro com o honrado senador que mo dà o aparte, 
Limitando-se a prohlbiçilo a ataques pcasoaea; dando-se 
ás pe;soas aure•lidas n• discussão o direito de defen• 
der-se. asF!gn•nda o seu nome; não se prohibe a au•lyse 
ra~oavel, d·ceulo, embora vigorosa, das oplni~es doa 
senadores, O artigo do contrato diz o seguinte (Lendo): 
• O Correio Mercantil nilo po•lerá [•ublrcar notici~ ai• 
gama do que se passar nas seuões 6e~re1as do serrado, 
nem artigos on corrcspondoncius q11e possão conter ala• 
que poswal contra qualquer dos membros do sara
do ... etc. • A grad~ço a V. Ex haver·me mim6trado o 
contrHo, elle conllrma quanto acabei de etfôr, 

Sr. presidente, pe,Jirei agora ao honrudo s~nsdor, 2° 
O Sn. VAscONCEL~os: -V. Ex. sabe que o codigo secretario, que desculpe a mnlrua, e oomecarei obser• 

orimin.,J não constdera crímiuosos aquelles que publi- vando que S. Ex. não é tão Inimigo della como parece, e 
<lio esses uiscursos e os anal ysão com tanto que os não o domontitron ainda agora. O nobre senador tem occopado 
•Iterem Ha Sl111 essencia ; por conseguinte, não é d,foso por dilferentes vezes, 6 sempre com in!Arasbe, a all•ncfto 
Jlalo artigo do contrato aos jorn us disc111ír as opiniOes do senado. Admira, pois.qna S. Ex. entenda 4ueé om pura 
uos membros da eamara dos senadores. perda 11 dasoeza que so foz com a publlraçilo dos nossos 

O S11, vnEsiD&NTE:- Recommendei que vioss~ o trabalbos Sr. prosidonte, concordo cem o bunrado s~· 
oriçinnl tio contmtn, aflm de man~a-lo ao nobre sena-. nador que seria mllitO conveniente que a 1ypograph1a 
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tmional se ancnrrc0wo d.t pt,blka~;io dos trab~lhos d.s 
camaras; se porveP!nr• olla está prop.lr .• da par- fazer esfa 
publlcoç5o. nenhum inconv• ntento ha om que esta me
dida s•ja adopta•la; mas qu•l ó o nosso osta•lo Htu'l! 1 

Eu ui • quero, nem estou h•hilitad.o para denunciar 
o esta•to das lyf•ogra~hias da ci lade do Rio rte Janeiro, 
m•s ntA parece q••• & exc•pçlo do nma \ d.s at outr.s 
n«o po :crtao eur.arreg r· se do ma~>t~r tachy~raphos o 
typographos, r. visores, emU111 o numo•o de eu• pregado• 
nec•••arios p. ra d.r com regulartd.do ~ oxar.\idão os 
trab;Jlt.,s do s•na·lo: o quo t riamo! nú;, portar• to, FC 
porvtlntura a opiníAo do honrado sen··dr r provat.cesse 1 
o monopolio de uma urrica folha qne publicsssc os tr~· 
balhos parlamcntar.s, e enri!u todos ••s i•co•ententea que 
S. Ex. noll, 1{06 s• dilo artu,.lment•, correrião por cor•ta 
daqo1e!les que tiVessem contrtbutdo par., qu6 ''"'a folha 
mooopolisa.sc assim a public•ci!o dod lrlobalhos; nó~ não 
lot iam os nenbam di·ei:o, nerr hum a Mç.~o s~!Jre essa im· 
pren•a; e lia t•lrnar-sc-hia p(lltanto porigusa. 

() honrado 1cnador as.,gnra que a publi~açi!o dos 
lr•l·alhos, em vez da lJCoeli~tar, tru males porque nin· 
guem M as ~lscussllas ... 

O Sa. D. l\I4~uEJ. :- S:lo liias em todas as pro
vinciaa. 

vid~ncía n o.\l•l respeito? Não ser:l islo mcllc• a funee r.n1 
mira all1eía ~ 

S. E~. opinou por um rosurno dos discurso~, revistos 
[ldt IJJCU. 

O Sn, D. ]IAII'OilL :-Ba•ta do correcçõ!s do mesa J 
O SI), V ABCONctiLLOs:-Ora, Sr. \l'csidcr.te, pateée 

que o honr;,do r.•nador nao podurá sosten.ar, com :a 
vantagem com IJIIII sempre f•Jlou no senad;, estl propo
slc~•·· Se os rem mos dos dlscurRos devessem ser publi· 
cados com a rest•i•,ção que o honrado sena•1or Jrmbra, 
no> te c.oso então seri• moiltor stlpprlmir obsolatamento ·a 
publi~at•iio dos debHes ; nem creio que a mesa queira 
oncamgar-sc da somelbanta trnh111bo, porquanto é c:.ro 
que não tomaria. sohrs si tilo gt·ave respons•biiHad~, 
pondo um visto do santo offiolo nos discursos que fos1e01 
prof~rldos pelos sena·1oroF, 

Eu ~ii~ enxergo, Sr. pres!denrc, !nconvenl~nte tlaum 
cm •tne 11 publir.açllo dos di,cu~sos se faca em toda a 
cxtH~rslo ; todos nói d•sej~mos ser jul~ados por nossns 
artos, por nossas palavras; desde que um· sPriador 
toma parle nos tral>alhos do senado, o seu prim•iro 
empenho é que sua opinião safa transcripla tal qoal·a 
•nnnciuu. Como prolnbir, pois, que n«o usemos deli~ 
direito, desta facuhlade que tomos pelo regimento. 
pela coOoliluiç§o, pelos estylos de todas aa Ol8a8 par· 
lamentares do mundo, e declaremos ao eontrario que. a 
materia ó 16o pouco digna do atten~ão, que nlosalo 
a pena "astsr algans contos de réis para a publicaçiio 
dos discursos dos senadores ? . 

0 Sn, VASCONCE~~~s : - ,. , C ~8 mais das VOIOS nas 
camaras se ••o v e sórrten te o coo Ir• e nau o p1ó ; lllaB, so · 
nhores, será di·sa culp·t~a a publícaç~o? lle cerro que 
não, Se nas camara~ plssa uma medida qtJalqoer ou· 
vindo sómente o contra, o responsoVtl p·•r is~o· tl a ca
mara onde se faz ouvir o contra e não o pró; qu•ndo 
em uma camara se adopte qu&lquer provldoncia legis
lativa sem o necessario exame das ra1õ•~ ~ró e contra, 
se a provHencia tlioitportanta, bem v<l V Ex. q•Je os 
culpados som• s oói e eotio rtão ncs devcmus revoltar 
contra a publicida~e, porque pó fe dar·sc o caso de pas
sarem moths madíd~s illl!l•J!tJ• to~ no parlamento !Ó· 
mcnle com o contra. 

Eu peco Jí,•cnca port•nto ao honrado seMdor, com 
qnem estou muitas fCZL'S de accordo nesta ca~~a, para di· 
vergir de soa opinião, lamentando que neHe ponto n~o 
possa acompnnha·lo, poriJUe rtãO devemos ·contribuir 
para o mooopolio dd ewpresRs, que podem ser fataes á 
causa publica e cr.ntributr sem talv,z o qu"l'lrem, foAra 

O honrado 6ena1or entende que o paiz não lol sen§o 
os debates irrilanlel, os apartes, os discursos qne en· 
volvem queHI!es P"ssoa•s Sr. prrsid•ntc. eu ePp•ro do 
patriotismo do banrado membro quaollor•Uectirá na gra· 
Vi·1add dos!& censura que foz aos bra•llelros ; no paiz s• 
Icem com muita auenção os doblles das camaras, A lgu · 
mas vezes dá-se o incouveniaiue de ver> ar o debate s~bre 
qoesiG~s pessoao,, mas porventura o paiz perde alguma 
cousa eom Isso 1 O pais llca b~bititado para jolgu 
aqu"lles que se envolvem em ues deb1tes e aprcei.r se 
Ule procedimPnto d bom ao mão; não se prej udiclo os 
interesses puhllcos. 

o des.1redito do sy;tellla ropresent111Vo. ' 
FcitRs estas oimrvacaes, dou o mau valo p&ra qu~ 

passe á 2.• díscussJ'o a indicação do IIO)Hc sanador ptla 
provittcia do Am1o~onas, que nolorisa v. Ex. o aos soua 
honrJ1os coiiPgas a co11trat<rcm a publl~açl!o dos lr.b~-
lhos do sen~do para o anno de 1862. 

O SR VISCONDE DE ALBUQUERQUE:-Sr.pmi· 
dento, estou persuadidn de que a primeira vit tudo reli
giosa é a fé, porque srm fá nllo pócle haver esp1ran~a; ora 
pu lítica, cá para mim,. n~o é· outra cotua, senno rcli.
giilo, e, desde que nos principias politicos não coirão 
princípios rcli&iosos, a politica é rn:l. 

O Sn. CANSANSlo DE StNtmu' .- .Apoiado 
J Sn, VISCONDE DE A~DUQUSDQUE: - Portanto, CU 

qua de coração applaudo as ln•tilnições, proa!Jn1adas 
e juradas por todos nó!, teubo nalt,s grando fá, o ttulro 
a esperança de que btlo de fa~era fdiddadu do meu pniz. 

OrJ, as nosms instituíclias r.qnerem publicidad~. 
Conheço lodos o; perigos da imprensa, llliiS tenho [ú 
em que n publicidade ó essencial om um pai1 \J;m Ol'.• 
~anisado. t Apoiados. 1 · 

St~m duvida, o nosso govetno I) dn rublicldade; tr.dú 

O honrado sauador ohsnrvou qao nenhum paiz para a 
publl~açlo dos deb11tes de sP.u parlamento; tl VPrdado, 
Sr. presl~ente, que na Inglaterra acontece o que S. Ex. 

·nos r•fdtiu; m~s Pstamos nó.i nu circpmstanr.ias e na 
proporçilo da riqurza da r oglatarr ~ 1 A i•nprensa entre 
nús tem o rAcurso que tem a imprensa ingle%a? V. Ex. 
sabe perf•iramenle a grande dioUncia que vai do um a 
outro Estado a to1os os respeitos, e Jlrincipllmente no 
que d relauvo 4s folhas, 110 p;nio~icas ou tliarias; não 
di<p•ndemos lnutilm•nte, votando uma cons1gnaciio p•ra 
os trabalho~ parlamentares: quando alguem eo qnizer 
Gratull•mcnte encarregar d· sJa la rela, nús não recusa· 
remos o favor. 

O bonrtodo senador c1lculou lambam a importancia 
que dispendom us ;ossr.mbldas pr.•vinr.iao• c.om a pubti· 
cacl!o do seus debates, o diz 11uo a som ma so olova a 
mais de 400:0008. mas, pergunto eu, ncha o honrado 
senador que nós dcl'<'riawos ramltcm t .. war altíUIIllilto• 

o ci ladlio tem parte, t~ru interesso M gr.verno do paiz, 
quer snl.er o que so tmsn, quer cmittil' s•u juizo sobra 
todag as qucstJas, quer oonoorror com toJos os seus 
wDios para a folicidado publica: portanto, o gov rno uovo 
publicar todo3 os ~cus acto.•, para mo1trar que tem em 
vista, não os interesses panicula.rcs, mas uni,amenlll 
os interesses do estado. O parlamento é uwa pnrta iu· 
tegranto do govurno; nito é o executivo, mas ó o l~gisla-. 
lii'O, mim como o judiciaria ó t;~mburn J•:ulc Hr·gr~ntc 



Jili) 

tlu governo, torna·so indispr.ns"v,•l qno o paiz snihn O Sn. DJ.IS Vm1RA:- C·rmo 6 convcnionta muir;.s 
•:urliO so conr,rort•l o seu parlamento. Posto que o se- Vc•zes. 
rwdo ~cjn Vitlllir.io, Senhores, CúiJIIUdO SU'l VÍUt/ici"dlldu 0 Sn VISCONDE nr: ALDUQUEHQUI·:: ·- .... ju rirJ,·nr 
I! muito curta; nrrui não se nasce com monos do 40 on· se os actos, oppar lnrr< ira á o·uluwu•a, "diocut~r "" "'"" 
no~, o d"s 40 nnoos para cima pare"e·mA qu~ uão ú t•rias mais intert•s;~ulle~ no p;,iz Doix.ub do t:t•n<'Orwr, 
o jllicicipal da vida; portnnto, a noss~ vitolidoolade uào como tom conr.orrid•.>, para 11 mmç:iu d" slalus ;.,. •IIli ti, 
ol tão duradora como ~o presume: o s•·na~o ú muitas do pote r~~ i ,s que lho impõem n I. i. .Niiu se dd~e. quo IIi 
vezes renovado, o p11iz teu• muitas vczc.~ de dar seu Vulo omprezas panicularos cuntinnem a apt>dc.ar s" tlu pu· 
!Obro aquellos que te m do formar o sonad<', A rnmara IJ/i,!ação dos acto• offic1aes, quer do "i nisterio, quer t1ns 
dos dí•pulados, esta ú quatrieon•l, e quem sabe se não camar11s. Sa dias pedem hoje. por o·xomplo, 1:(1008, 
seria melhor que fosso biennal? As RSsamblt1ns provin- arncntoii t•x•giráõ 2:(1008, depois 3:0UO,~, o r.il .. l•avcrá 
ciaes já são, Como ú ~ue o publí~o I• a do fwrmar juizr> rcmcdio ;uuiio soj•ilaruw-oo.< a i>su, por•J•O oHxarmos 
scbra os seus procuradores. . ti, publi~or c•s nu>Sl•S oc1os wio ó pos.tv-1, 

E' realmente lamentavel a pouca fé que o g'•Vtllno 
O Sn. FERJIAZ: -Apoiado, tem cm !i mesmo. Su•dHues, gov, r no e [JOdtlr .~o p:.-
0 Sn, VISCO/iDE DE i LDUQUEJIOUE: - ... sobro ~S laVr•S ~ynvRYIDHS; 3 f, .. rca d J [JBIZ está d•JlObila•Ja TIO 

pessoas a quem cummette os seus Interesses, so n:To s>he governo; m~os vejo um susto, um modo, uma aevenrl•r•
o que t! qme se passa no p111lawento? ll.', pois, nMessario ci~ .. o gov~rno Folicit•Jtdo, JIAdindo •• ora. >cnh•·TII<, 
que haja publicida•le, ó necessario t[UO hajm publica cão que man• ira é ~>ta du vtlr a saciud:.du 'I O 0overrw •llli .. 
dos deb•tes; isto não l•m questão. gc·rP., incommo,Ja se com uma <•ppo.icão, porque, •o-

JIIas o nobre senador polo Esplriro-Santo tem r~lâo ulrorcs? Sr. preHiiantt~, o que rrslst• serv" 11" "P"i"; 11 

em parte, eu Mo discorao de s, Ex., quando •·ntendc upposição, bem loJJ~O cl" f•z••r m•l••o ~c·v••rnn, é qu•m 
qu~os dclJJios das camaras devem ser impres .. os na typo- lhe da muis forca, as•im como a re>ponsabihdado é q uc 
graphia nucional, em um jornal do governo; esta idéa dá m"ís força aos m'nistr .. s; m&.<, quando di~o • n•u 
não é nova. O qme eu qo~ro dizer, s,r1hores, ú qoe hei uiÍnistro sem re~ponsabihd•de ó um tnstrum<JJt•• llo 
de vencor; minhas~ idéas, inclusive a do recrutnrnonln crime, u•n apostolo da prtrstituicii<>, u111 eu••u•·o tlrl ser· 
que o Sr. prcsid~nle do conselho diz que é a unica, !Jã<l ralho .• Os senhor, s gritllo 1r•go • A1ui a'eHei I é um Til

do uiumphar; se não triomphararn om minha vit,1 , hão volucion•rio I "Pu is, soohor•s, a r•spons,,hili·l~td,, nfio é 
de triomphu algum aia, porque essas idéas são religio· o maior bras lo do um u.irrhlro? C·uno pocttrá c li" rH>i<· 
sas, A liberdade da imprensa ó uma idéa religiosa, ti r ás solidl (Õ<S e a I·. do o gcnem riu •e•Jurçlle•? D•us 
deve merecer toda a auonção do governo, mas 0 go· me livre do ser wiuistro irre•ponsavcl. renego es.1 lur· 
1•erno deve alimanla·la, tliio corrompendo, não desmo- tuna. 
ralisando. O que estou dncud~ já foi ioiciudo e expo• Enrlirn talvez, que is lo sPj-1 matrac11, ptliltl 8Ar que eu .:.. .• 
rimentado por miln como minisuo, 11 ão ó j.léa nova, esi-J• rnatraque;ndooseuado. pnciench; o llt·bre •ena-
embora outros a repellissem, em hora a destruíssem, com dor póde diz•o-lo, tern toda •l•he•d•t!o, uão duvi .1o mes-
.o que sempre conto, mas nem por i&so mudo de opinião. mo que algumas veus cu seja um•1o< lllbtraqueadurus ; 

mas ~ matori:L ó di~na do cun>idoracüo, 
O nobre senador assusla·se com a de~p•za do 5:0008? Sr. pr•si•lont1 , é jus la a observaç;io do nobre seuador 

Dez, doze, vinte, cem contos rle róis qtle fossem. qu«nto pela Rubi a àcerca do uma dns clauzulas do contrato. Eu 
impo!la a cada individuo? O que eu quero sn~er ó se niio tenho medo do r]ue se me injuri•, sou marinheiro 
essa despeza é ou ni!o produoliva, so ó nocessaria; porque velho, n5o ó a primeira vez que elles me leem insul· 
noate caso, Sr. pr;sidente, eu aoho qu• á uma baa:r.tella. lado, mas pareJe que nunca lhos dei cavaco e elevo ruz-r 
Mas, pergunto cu, e11e snrviço ni!u pólo ser leito com aq•li uma coutbsão : !C &lgunu cur.~i~era~ão o meu 
rnoito mais oconowia ~ De corto que sim. [l&i~ 100 tem daJo, eu aUribuo muito , 5 columniaa qoo 

Senhores, aqui estli presente o nobre senador pela osjornaos mo tee•ntlirigido; ch••mào sobro da attençáo 
provincia ~as Al.•gôas, que D•uito mo auxiliou ne;ta do publico, lllllUS concit.lanãos indagilo a ·eeonheeem 11 
idéa, qu,ndo não era ainda membl'•l desta caRa: eu c reei meu tira, a e11 li•:o o; ais con•idera•lo, .Não t~nho, por
um jornal, ni!o para descompor, uiio )l•ru dosmoralisar, t~nto, medo d. libcrd•de da impr•nsa V. Ex. mesmo, 
111as rara publicur os meus actos, para discutir com tOola na o~:casi~o dd lazer novo contrato, podia supprimir 
a circumspccçi!o, COID toda a soricd&do propl'ia a um osso artigo sobr~ que versou a ~bsarvuçiio que r.z o no
iJVerno . .,, brc scnodor pela ll. h ia. Não devemo• coarclar a liber· 

dado da imprensa ; se aljurm tem alguma queixa de 
. O Sn. CANSANs.l.o JJE StNiliPU':- .Apoiado, '"J', use do seu direito; e, se abuear, Feja accusndo. 
O Sn. VISCONIIE Dll ALDUQUEnour~:- .... c devo con· Com isto, porém, ni!o quero dizer que o governo aban· 

!es!ar, que n:io tive nenhum mornento de arrepender-mo •Jane a impren•a Um• folha offid~l no1 ~ui~ lld.o a g:1• 
tl~ssa institmiciio. M•s não rlur· .• u muilos m•zcs, porquo rllltia; quando Lppareces~om e.;ses insultos, saberia
apatias demiltiu-se o ministcrio, outros interos;os nr•I~<- mos donde vinhilG, [l•·rque n~o ó a p·rimeira vez tjUe o 
re~clráo ... , emftm, alia cahiu • .Nilo fui sc~urawcnto por governo julga qu~ faz grunde ofrica m•ndando insultar 
causa da de1peza, porque esta, C]Uundo sahi do minist"- .eus advorsari~s. Tues governos s~o pest• ; o ~overno 
rio, já e~uilihr.va cc•m a rocei la, e &upponho que u5o niio ganha nada em insoltur seu1 snbJilos, aquolle~ que 
havia a1nd• mais de 600 assi~nantos. A folha não ora só IIUJ•Ugnilo suas idéas ; é fraqueza entro ovelhas ser 
para os actos do poder executivo, ou contara com a pu- leão. 
hlleação dos deharos da assomblt!a geral. E"s~s 5:8005 Monte, portanto, o governo um jornal seu, torne-se .. 
mcnsacs que o senado paga pela publicaciio dos snus independente, Cl•lloque-;e cm circunrstanclas de mourar 
llehatoi, com ou lN tanto que a carnara dos dcputad~s dá, CJUd ó governo; o governo não deve estar dependendo de 
nerviri~o justnrnent~ p~ra eompousn toda a dcs~OZll dtl uonhum pal'licular. Senhores, que su;tos silo esses? 
uma folha oillcial com quo o gon'mo alilll'tii~Sio a lilm· O governo .[ltl·lo contar caJU a tudhor popula\ào uo 
d:ulc tia illlprcnsa, o on•lu pouuri;r .. , llllliHiu .... 
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o Sn. D. AIAN• ~~:-li' Vt ru.de, 

O Sn. vtscoNI>E u~ ALnuour.noue :-.. , n po~\llacao 
muis gortrni•l• que so pólo a.r é a Jlt!J!Uit~çiiu brusi· 
lo•ra. 

O Sn. CANMN,Xo no S1NIHBU': -Ap~hdo. 

O Sa. VJ•coNnR n! A~noQURilQUE ·-Ahs o ~<.vernn 
asRU>I~·IO! lolirnenta a imwen,a, "''"beire• um t fulha 
offl•>ial qu• 1•ossa servir para tudo• "" guv.rno•; nil" 
nercJSÍia de outorisacão du potlor le~i·l livu, tem ruriu• 
para isso; o dinli•iro que dá á impronsa parti~ol•r, qua 
'd"P"is lhe impOo a l.i, r•••rvo o p.ra su c•sa; crtlo, 
arranje o seu ora1orio, não se tUb11roline a irrt;rosses 
p<rncular•s 11fto precisa depan~er de seus .a•hiii<•R • 

Sr prrMídente, condoo como prindpí.j: nã~ mo os
murdee a fó tjllu nutro tJu t{Ud m•u p>iz h• de I""'P<Ir.r 
wm •• ins1itoicõcs quo I.Om. T;ur,IJom 11~0 "x•ju qu~ 
btw &CL:ntcça rJn ropunte. Façiio o qut1 f[UizerHm. tltdlu 
obrnr n n:•!Uroz•, a navalha h:o do l'rucum-los poueo a 
puu·o, a expcriencia nos eminurá •tn•es slio o• roussos 
v•rd•rleiros int•resses. Alas flqu•rn cu' I· a 'O que oãu md 
illu~;triio, uiio adinotão rla1Ja uu·us t!l:l(ur~tos, miuh .8 me· 
11itnçOe~t St•.hre a ma-relu du OO/ItW guvt•rn 'votarut,~ ~ura 
quu a rue.1a lique aulorisada a conlr•tnr a pultltodç~t• dos 
11o•sos d.baw, r•cco a V, Ex. qu• use ~e !tod< a sua 
lliscr11 ç.!o para pôr em h>rmonia •••• •otoris•c:lu com 
as hberdu~es publi<'a<, e ao governo qu• l•nce os (olhos 
•obre a impre11•a. no HPiiti~o tla utiiiH'nLa·l~ como devu 
ser, s~m corrompe-la ; não lenha medo d.tla, .M•s a poblio:i.latla é c•s•ndal no system., qu•l no.~ 

r.·~o. Embora haJa um <•U outro •Luso 110 p orlamento, 
embora h:•jtl um ~u ~utro ma~sanl"• um o•J ourr11 Yta· O SR. FERREIRA PI!NNA:- Posto QU·1 a mal•ria 

. 'raca, ou us matr11ca• •ppart•c:Iu, ÍRto que mal fn•? 0 da tnolica~iio pareç, •star &ulllo:raolamcHa rli.<cutiJla, como 
matraqu.a 11 tc é por fi tu 0 m•traquiaoJu, seu alllor julgn·mu •inda obriga•Jo a dizer algumas pa-

I• v, as para ju,,tilka·la. 
O Sn. D, MANcEL :-E' quem P•gn. Em ~ati•facílo á prim•íra pergunta do nobrA Fenador 
O Sn. VISCONDE DE A~ouQuEnouE:- Sem duvid~, p~la provincra da Dohla, que encetou o d•bn••· tlovo de· 

pcrqu• perde s~u tempo e o publico f,z mão juizo dollo. ~:I arar que oiT.re""'"lo • mocão, nus !•r mos cm qu• 60 

O Sn. D. AIA'Oil~ : - 0 p•ior á wrJer-sc ~ saudo. ac11a cuuceb•da, fui ru•u iulenro deixar ti rn•n tu.!a a 
liberdade par• CH!Ilbrar dcUuilivamenlt! o novo ccontralo, 

O Sn. VISCONIIE DE ALDUOUERQUE:- Reo·eonhfçauws por~ne confio mullo na ftUa rllu.trac4o" criterio. a eH!ou 
08 verdadeiros tina de nos~as iuslllurcóos, vr·jamos para c.rto duque 0 fará rela fú··mu, n com 88 condiçõo• m•i8 
que furllo cre,das, vejamos qunes os wtios de c<onsfgutr· coHV•rJÍ•·nl>s, dan•lo depois co11 t• do seu proa .. itmanto 
mos esses llns o appliquemo-los. ao lcnat1o, como deu a r•speilo do ountralo ar.tu•l. 

Por1a111o, acho que dev-mos continuar a contratar a Qua~to á d"usola r.J<ili•a • pobli·:DcO•s qu• olf·ndiio 
publicação dos dub"lds alé qu• o gov'r"o •e re;olva a a qualt[OCr wewbro da a .. embléa ll"ral. r. firo-me á• oh· 
ostabelecur uma folha onl:ial. Qua11do ellu quizer faz• r •erV>çudS do m•u h<•nratlo amig•i se11stlor pel11 pro•int:ia 
i;to conto comigo, que ó tia 1ov•rno csto n•guciJJ; o 4ue ud M•rta•·Gcr•cs, u dd~oh da lt:itura quo ~llo fez das 
não é dogo~ernu ú corr .. wper. En•ão qu•·m 'luizer po.Je· pr· prias p·lavras rl•s•a cl:tuoula, creio q .. a noto a mesa, 
1~ ~XIra<:lar • uto .• mo tr:urscrever os di·eursos dos rn•m· n'm o aenaolo julga•á con•enienle a •u• ~uppres~ilo. 
broi do p;rlarnenlu, mas a funl• onct• '" poder:i IJ ber a Em ou !los conrratos anteriores aolonva .. •e n•sa elau
verdadc lla do •o r a fvl·bu olli·ial; portJU' eu ••i 4uai é •ui•, se bem m• ro=ordo, redigida ew term<•s qu" pMi~o 
a for~a dus eJuractoros ... ; muitas vozes, sem iulonção, <lar '""ar 3 duvid••s, ~areceMo que ou uão wia eJT,ii•J 
apresuntão em seus e.Uraclos COU!as muito diver>as do algum, ou preJU•1icaria a bem •ntendtdr• Ir herdado qu• a 
que se aisse. lei garo~nl" ti impr.ma. lliz•ndo·se porém alaguei pe~ • 

O Sn. D. li•NOEL: - A's wze; exlracl!o a parte 1oaea p!ra.:e·me claro que tem•se em vh1a prulribir só· 
1110noa iwpo.rtanla do discurso. R1en!oJ as injurirs, os alfruntas, os ultrai!•B dirigtdlls á~ 

o Sfl. vasco:~oe DE ALBVQUEIIQUE: -Oulros extractão pessoa< d"s repr•sonl•nles da nnçAo, o r.unra a ar.alyse 
do modo a rídtcoJíjar 0 ondor. ou censura de~onte, podo qua entrg·ca dos aclos que 

pralic~rew, o das opi11iõos que prufolirew no •xercil:io 
E aqoi devo fazer uma declaroc•To: rer.onheco que lem de suas funccõ"s, Se a clausula pudo9se artn•itur es1~ 

havido grande progr•sso na pvblicaç:io dos deltales; ultillla intelliKencia tU tamb;m nlto a approvaria, oras a 
nossos lacbytraphos, nossos redactores estão, cow cJTdto, praJic,1 ob;ernl• alt! hoje mostra que se alguma ênus• 
muito além daquillo que erão dantes, O scn1oo ube ha 8 nlltor·Sil é n ex asso de liberol•de, com qu~ algumas 
que nlio revejo meus discuroos, j4 disso a ra1iio porque, .y,zes 80 faz es>11 cen!Ura. (Apoiailol.) 
es,ou coagido; mas acabo dd lar o rlr1curso que proferi, 
não soi 1e nu sabb 1do ou na sexla·f,ira, esse que 59 pu· O honudo Sr. 2" secretario, pronunciando-se ~onlra 
bllcou uhioaameule, e achei-o exa~tis!imo, s;,Jvo um 11 a celebr•cllo de IJU'Iquor contrato que 1r:g11 de~p•sa ao 
ou ourra palnr.1 men~s t.armonica, quü não foi bem tltesúuro, procurou iu•till~ar o seu voto com as wosmas 
ouvi•ia. tazOe~, qua mo recordo de ter·lhe ouvido o anno passado, 

quando so !ratou deste nssumpfo, mas ~u creio que a 
Ea sei a historia dos preambalos justificativos das 11 ecessidad~ e convoniencia da publi•·•ação dos debates 

leis; mas ontendo que, para as lois po~eum sor inlur· •st!o fóm de I[Ui.;tiio (IIP<•iadoa), e que hoje, como então 
prehdas, não silo uocessarios laes preambulos; ha o será quasi unanima a votaçfio do sen~do para bUtmisa-lo 
bom sonso o as regras de bArmeneulica. Algnm•• pessoas a expensas du estado, vu1o que n~o podemos COIIBO· 
1ee111 !aliado na legislação francoza u dito que o mais in· ,ui· ln de <•Uiro mo. lo. 
toressanle s~o 08 molivos; mas, senhora~. eu nlio dou 0 Sn. Jootll: _Gula cavallapidtm, 
JDuilo oreJito a Iaos preambulos, porq••e vejo qae enlr" 
nós os monvos reaes de uma Jui slto ás vezes mui lu di. O Sn. FERREIRA PENNA: - Umn da razões do nobre 
versos daquellos que se apresonlilo Os miniltru•, do•de •enn•lor oon•isltu em dizer qu• qunsi nrnguern hl os 
que podow caplar a bonovoleucia da! carcar .•• , de"do qu1• di•cursos profr.ridos nas camaras, o sobre fSto ponto 
conseguem uma v,,laç'io fovoravel, fazem o que lhes pd• paroce·mo os1nr elle roal informado. Não duvidu que 
ro:o. lh. portanto, outras regras d~ intdligencia o in• certas pe~sons que vivPm na côrte, e muiiD occupa<tas 
t~rpWII\'.ÍO d~slds, , ~om lrllba!ltos importantl•S o urgentes, não possão ~J!pli· 
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ear se á loítau constAnte o se~ni I~ dos dob·•tcs parla· 
montares. m>~s r.ão é i<&o o IJ"" geralmente ncoute c 
Eu. por •xcmplo, costurou tomar essa lonura r.umo um:. 
de m1cb's prwcipaes ooup,cõe~, por ser nccessaria n:io 
só para informar-me da '"'r" h 1 e -.talo dos no•godo• 
pubtoe. .. s em g•r•l. m•s tambern p ora e.,ll<lar p·• rtkn· 
J.rmento a• qur.stOes subre quu tenro o d• dar meu volo; 
e fóra da côrte lambem 58 obs,rva que as diacussiles •ii" 
apreciadas e lidas com interesse, (Apoilldol.) 

O Sn D. AIANOEL:- Muitos discursos até são tran· 
scriptos por extenso nos jornaes das proviucias. 

O SR. FERREIRA PENNA: -Não so pó le negar. que o 
estado do il·u·traçiio a que o Brasil l•·m ehPg111o, e o 
conhecimtnlo queJ:i possuq ácerca do mu t•s m.terias, 
~ilu em grande parle devi tos á facilid•de com que os 
J•rn•es f•zem chegar aos mais remotos o menos civili
sados districtos do imperio todo qumto &A pa<sa no 
parlamento A• sim se far.i li ta lambem a exfcuclo d~s 
le!•· porqoo pela leitura dos debatds fi~a o J.ublico in 
tcuado das r•zGos em qu• eltas se fu~odãu, e da intetli. 
gencta que devem I• r; e, ainda que nlto attnndo>s• mos á 
esta grande razão- de conv,niencia, bastaria ron•iderar 
que sem a impress4'o do• dis.·ursos tornar-sa-bia muita 
mais diiD~il o morosa a rn•rcl1a dos trab•lhrs rias ca
maras, vondo-se os seu• membro• ~briga•los a r.z•r um 
novo estudo d• ca•1a mrol~ria, to.la a vez que ell•1lcass11 
ali,Jda, e que nl[o pno1ess•m record•r·se d•• iufurmaçües 
e argumentos já pro•1uz1dos ve1 b .tmeuto. 

Füria mais moro.1a e talv~v. m·. i; cara do que a flU9 lo 
pó·1e contra lar com uma Clllf•re>a particulH. 

O Sn. DIAS DE CAnVALtto: -Apoiado; wja·so o 
prcc•J d•s lei~ 

O Sn. FEnnEIRA PENNA: - SNo e.11a~, ·Sr prrsi4cntA, 
as ~h••rv, cú·s qu~ me occorroru, como r""i'O'ta ao que 
sn lf•m dít·J subre n ru·Mria de minha indicação, e r.on· 
vc•wi•lo, c"mo ~5lflD, da su~ utilidade. espero que cll4 
rndrrça o approvacao do sunado, 

O SR. CARNEIRO DE CA~IPOS: -Dtlscjo primeira· 
nwuto quo V. Ex. me diga como está rerli~ida a i11dicacão. 

0 S11. PRCSIDENTE (Lendo}: - • I dico que I meia 
seja IIUiorisada a contrbl•r sob as coMi\ll<s que julAtr 
maiS cunvoni•ntPS a pubiicaç3o dos d~bate1 do senado 
na sessão de 1812. • 

O Sn CAnNEIR~ nE CuPos: -S"gun~o t•nbo ouvido 
na di ·•·os1ão, e acaba de dizer o no!JI'e senador que m9 
precedeu, uma das condi~ões do contrato que exhte 6 
que ••iio ao pnblicaráli ataques pessoaes contra og 
WtDILro•S do St Dado ., 

O Sn. PnEiiDENTll:- E da eamara dos deputados. 
O Sn C.vNEtno 111: CAIIPOS:- Parece-me que ln 

uma cxc• ~ç§o, 

0 SJt, FERIIEIIIA PENI'IA:- E Pslá s•lvo O Cado de 
dtfcsa prvpría, scn lo a•sign.da a publicaç5o. 

Reconhecendo to ta via com o nobre sena~or 2.• se
cretario quo em certos casos os disco r.,os peccão por sua 
demo8J•d• exten>lio, tratando de as.•urnplos e•tranhos á 
verda~•ira quesrão," que isto não só concorre pura qn• 
de1xem de .er li•lus inte~ralmenle, mas tamb<m tr•z por 
cons,queocia o gr•nde in<·onveniente de n§o permiltir 
muil•s vezes que todo o deblt• se publique ant•s da VO· 
tacão, entendu que wuit·• ganharíamos ae a discossao, 
ao mnnos de cert•s materias rn•nos importantes, pude,se 
ser publíc•da em resum~. iHIO é, por ex1ractos feitos com 
tanta intelhgnnci• e 1l•1oli•iad• qu• niio omitissnw no· 
nburoa das razõo• pruouzi 1as por cad• or<~Jor, como s!o 
P"r ex•mplo, aqu•ll•s que mullas vrzes tem jJoblicado 
o Jornal do Comrnercio, 

O Sn. D. M.ANOE~: - Nenhum ora~or qaer isso. 

O Sn. CARNEIRO ••E c, MPOS:- E' sobre ena rxce· 
reão q•re de,•j•• chamar a attencao Os at-rjues pessoaes, 
ns irjurias 1ào punidas pela lei, sejão coutra mumbro~ 
daR camaras, sejãn, como ~umpre, contr11o quae~quer ci. 
dadii.,s. U coutrato do senado privou e i111ped1u ain•la 
mais a publicação do injurias, cbr,gan,1o o editor do~ 
seu R de h ·tesa r1ão pubhcn·las O n(Jbre senador p•h 
B•hi• julg•\U que e>t~ prohiLiç;to não deYe figurar no 
11ovo contrato; e eu não deixu de achar· lhe alguu•a 
ra2ão, p~rque, nl~m do mais, se a folha do sen .. do nlo 
consente h•oa publicaçãQ iojurioRa, · não faltAo outrJs 
folhas que a isto se prest•m. Mas, disse-se ha pouco a tal 
resroilo, e já em nutras occasi~cs se tem dito, que o 
senado não deve pagar as injurias contra seus membro•. 
O que, poHlm, é exacto~ qu~ o 1enado paga a publie~cmo 
do• seus t~~b,Jhos, e n5o tudo o mail IJUO app3nce na 
folha, O Sn FE"nSIDA PENHA:- Sondo os e:urar.tfls assim 

feitos e oinda ''vistos " rrtocados prlo orador, como 
ne ·essariaruonte 0 deverião ser, repito que a meu v6r Porém aceitemos este argumento : cm td caso, per· 
h• vem gr•nde ~·antogem "m adorJiar este meio de pa· ganto c qua quer dizer a ~xcepç~o no caso do defesa 
blicadio; mas não 0 pro 11onho, pnrque e~tnu persuadi•IO propria? E>ta excepçiio écontra~ictorh com os motivos 
de que uw tal trabalho seria ain•ta wais di11HI do que da prohibiçilo, e, dormis, é lllegal, JWrque f;z o senado 
aquelle que 80 faz acta.lm"roto e cm pouco ou nada di· consentir na publicacãa de injurias, q11e a lei prublbe o 
muouiria a de•peza, pnrqu• em todo 0 caso leria indis· pune; e deve-se dizer, como no primeiro caao, qae o 
pon•avel que os ta,•hy~raphos tomasaom os discursos por senado paga Iaos íujurl•s, etc. 
extenso, para serem depois resumidos. . O Sn. FEnnEJ n.\ PENNA : - N6o p3ga para isso, e 

A creação do uma folbl oiDcial, como jl houve, em Sim para a publicação. 
que B• publiquem as leis, e os outros a~tos dos diversos O Sn, CARNEIRO DE C.u1r01: - Disso se que nlfo so 
poderes do Estaao, é com eiTei·o uma necessid•Jo qne devia admillir ataques p'ssuaes, porque o srnado não 
to~os os dias se faz sentir, e a que nós não poderemos havia de pagar pa•a ser desa.,atado, etc.; mas cntno 
d.,JXar ds auoroder ao quiza•mos dará msrcha da tdmi· para que se ndmitto a exceptã••? 
nistracilo toaa a rPgol,.ridade convenientn, e fa•·ilit•r o O Sn. D•nÃo DE PJRAPAUA:- Leia V. Ex as pala. 
ex• me e expediçSo dos n•goo:ios a c•rgo das dilf•rer.tes vns do con1rato, quo ha do cumprebender a exoepc«o. 
ropartiç~es ~u!Jiioas A util1d11de dessa folha. subiria de 
ponto •o ella pu~osse compr•h•nder todus 08 lrabulho< O Sn. FEniiEIRA PENNA;- São as qae já repeti. 
e d•hates das aamuras, "'as eu creio que tal publicoc5o, O Sn. CARNEIRO Dll CAuros :-Mas a conse.]uencia 
se !osse f~it• officialmente, quero ~izer pela typogrn- é esta. 
plua nacional, e por r•essons directamente nomeadas O Sn. PIIESIDENTr.: -Mando no nobre !Cnndor o ar· 
pelo sovurno, ou pela mesa de cada uma dls cnmnra1, .. tlgo já marcado, 
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O Sn. CAn:mno nE CAlJFO>:- Confirma o que te
nho dilo: e asoim quan·J~ em detaza propria alguem 
es~rever coulr•l o ·que um senador houver aqui dito, 
e-10 cidad~o pMo iwprimir no jornal d,, cnsa IUl tle· 
fo•a, ~tar.ando pesgnalmonto CISe senador, injorlan· 
do o, enxovalhaudo-o, porque aqui se diz- salvo em 
defesa propria, 

O Sn. BAIIXO !>E PmAPA!IIA ~-Leia o artigo, 
o Sn. CARNEJBO DE euros (depois de ler):- E' o 

que eu dis1e; 1ó se não e11tenda a llngoa portogoeza : 
o contrato probiho os at<ques pes•oa"s; mas oepob 

. diz- 1alvo em defusa proprÍI -; l••go neste caso ad· 
mine os atsqnes v•s,oao~, e neste c.,so o sennd•J os 
p•g,, p,.r isso dizia e11 que j11lgava mHihor Mo incluir 
1ilca probibiçú~• nesRe eunJrato, do que inclui-la com 
oxr.ep;Gell conlraditorí~s o ill~gaes, como a de que lenho 
tratallo. 

Ningue111 mais tendo a p1lavra, ficou a discusdo en
cerrada por r~ua de numero para se votar. 

O Sn. PBEilDRNTE .ieu para ordem do dia da seguinte 
sess~o: 

Volaçllo d1 indicaç~o cuja discusiiiO liceu encer· 
rsda; 

1' dlsr.usa~o da ros~loç.to do senado, autorisando o 
governo a conceJor áa corporaçOes de mão-morta licença 
para llOasuirem ou alquirirom, por qu•hyuer titulo, 
certos terr, noll ou propmda·l•s, com o pa rdcer das 
commh&Gds de fazenda. e l~gislaçllo; 

E as matarias ji designadas. 
Levantou-Ao a sr.uile ás 2 )> horas da tarJe, 

09• ICIUilO 

Ell 23 DE AGOSTO, 

Presitlti&Cia do Sr. visconde de Aba•lé, 

Sull!t.\Rto -Ordem do dia. - Publiaacilo do• deba
tes,- s~rviço da secretaria do sen•do. Observaç/Jes 
do Sr. Jobim -lndrcaçilo a resp•ito do presidente do 
1enado. Discursos dos Sr;. visconde do Jequili· 
nbonl.a, D. Atanoel, Dias do Carvalho, Almeida .AI· 
baquerqae, Joblm e Dias Viona. 
A's 11 horas da manhã, achando· se presentes 30 Sr,, 

senadores, o Sr. presidente abrtu a.aes;ão. 

· O SR. FERREIRA PENNA :-Crdo que pouo man• 
dmr uma omeMa á oHta propoNiil da mesa, porq11e tem 
sómente duas dis~uHKG's; dove considcrar·s6, portanto, 
a prim•ir. como segunda. 

O Sn. PnEBJOE!IrE:- Parece-me que de'e ter tres 
discussões, em virtude da dlspost~fio Jln•l do reKimelllo, 
que diz o seguinte: (L•ndo) 

• Este rPgim•nto. s•ndo appro•ado, principiará • IPr 
a sua perfeita o resJTi•:ta ob,erv.n<:i• troa dla> depois 
quo fôr dislrtbuid o &nrpr;sso •os senadora•; e aslr>tlica• 
çõe•·, pua .•er alterado oro qu•lqoer doH>eu• arJi~ros, ou 
para ser a•lditadas. pa~saráa pei .. e traniites dos projectos 
de I ti. dNpois ue examina•iaH pala comwis•ilo da mesa, 
que interpolá a o;se respeite Feu parecer. ' 

P~<rtanto, pare.·e .mo qoe deve ter a• mesmas discos• 
FOes q11" Icem os pr••jeoto• do lei, isto é, Ires. 

0 Sn, FERREIRA PENNA:- Eu pretAndo nilo fÓ votar 
a f•vor da prepoSia da mesa, C•• mo oll'•r"c~r um arligo 
ad•litivo; mas, visto que n!o posso já, r~serYar-me·h~i 
{'ara a ll0 ducu• silo. 

Posta a votos a proposlç~o, passou para a 2• discoul!o, 

O SR. JODIM (pela ordem):- Eu a1ora vPjo que os 
projer.tos de l•i nprescntadoM por om1 commia&AP do 
•euaolo te11m a 2• discussão ia&medtalamente •l•p>~lada 1•, 
11 O•· mo acontece a rtspdto das pr•·posiçGcs da Olllfll 
caruara, 

Dizem os arts. 8'7 o SR do regimento: IL.ndo) 
• Art. 87. O• proje• los viudosda c~m,ra dos Sr~. de· 

pat•dos torão a. ii.• discussão em seguimento d'a I•, 
quando nesta ~e resolver que derem ser tomada~ em 
cunsldoraçãn para pas~ar á 2•. . 

• Art. 88. O moHmo se praticará com os proj•ctos 
do lei regulamentarei que tiverem a iniciativa no se· 
nado • 

O Sn. PREHDilNTE : - Si111, senhor, mas isto nllo 
tem applicação ao projecto de que. se trata. cuja 2a dis• 
cus•Au d•verá t•r Jogar depois do pass.r o tu.tera.lcio 
estaheldcido ptlu regimento, se porv.num nllo se pedir 
dispensa, 

O Sn. Joon1:- M11 J•lo estamos tralanilo de ama lei 
rPgulamontar ~ 

0 Sn. PRESIDENTE: -Regulamentar de que? 
O Sn. Jonru: - Dos trabalhos do senado, 
0 Sn.' PRESIPENTI ; - 'Estli equivocado i O artigo do 

regimento rtfere·se a projoctos de l~i ngulamentar81 .. ,. 
regularnentares da consutuiçlto. Lida a acta da anterior, não foi approvada. 

NAo houve expedieroto. 
O Sa. 2• sECRIT!RIO leu a redacção da proposiçila do 

sena4o applicando ao o1Dcial-ma1or da janta du commer· 
cio do Maranb4:o a dispusiç!o do art. 14 da l~i n. 719 
de 28 de setembro de 1853.- Ficou sobre a mesa para 
ser votada na seguinte sesEiio. 

O Sn Jon111:- E' contra a letra expressa do regi• 
menta. 

ORDEII DO DIA, 

PUBLICAÇÃO IIOS DEnAT!lS, 

Foi submettida á votação a indieacllo antorisanuo a 
mesa a contratar a pnbllcaç3o dos debates, cuja 1• dis· 
cnss!o ll~ára encarra1a. 

Passou para 2• discussão, 

SERVIÇO DA SECRETARIA DO SENADO, 

Enlrou em 1• discuss[o a praposiç[o que aatorisa a 
m~sa a rol!alarisar a serviço da secretaria ([O scnndo. 

O S11, PRESIDBNTE : -Tenho denldido na fórma do 
reMimonto e na fórm~ doa precedentes d& aua .... 

0 Sn. D, ~iANOI!iL 11 OUTROS SENHORil : - ISIO DilO 
Iom questão. 

O Sn. Pal!istDBNTI!i : - .... ainda nesta se11lo, 

INDICAÇÃO A RESPEITO DO PR~BtD~!ITE' DO SENADO, 

SP~nia.se a 1• disc11ssi!o da indir.,çiio do Sr visnonde 
do Alhuqnorque rel•tiva á~ auribuicO•• do prosidente do 

· senado quanto á publi~uçilo dos discurso~. 

O SR. VISCONDE De UQUll'INIJONfiA :-Sr, pre· 
dd•nte, tenho umA d11vida qoo mo oh•ta de entrar nesta 
diacossao; só V. Ex. m'a pódu tirar e lu.bilitar·mo para 
poderdar o mou VQto relntivamenteaoobjecto. V.Ex. sabe 
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qao é i~to um negocio novo; o senado tem nxistirlo sem 
est,, dec/i•ração, o portautn,po leria ninda continuar a exis· 
ti r; m"s, appar~cou na cn•a um iueidcnt~ que dou orc~'fà() 
aos pnrPCf!rt1R qoe SA discntmu A collor.a-uoM na ngorCJsa 
obri~··CO<I do o11•cutir e vutar. No intimo d~ mio h• con•
dnnd;l to •. ,e <11z qut~ P-U rutn po.wsn vntnr nem V. Ex. me 
deo:larar· OIM MU<a: 1/. F.x Í<Z questão de g:lbineto deste 
ol•jectu? Se V. Ex .... (P11usa) 

0 Sn. IIINISTftO DA AGHIGULTURA; - Estó pensando. 

O Sn JJ. AIA NO& L: -O ca'o não ó par~ monos. 

O S •· ~tNISTRO DA AGhiCULTUaA.- Foi um aput" 
aqui particolur; nilo sei como V. Ex. ouviu. 

O SI\ D. MANOEL:-Oucubem, grac~s a Deus. 

tendo que a minha autoriolarlc como pre,,ident•J :lo so
n•do, lloar:í muito onfnquecida, e C!UO eu nãu pod~rei 
o)l,nlinaar ~ diriqir b~m os trabalho• do •enlodo, (apoia
dos); tod•vi~ devo accrc<centar que aind, neste ra'o 
não largarei osta cadeim Amqoanto d~ meu procodi
menro doranta e~t• sessão cu n;lo d,r conta, cot11o julgo 
do men dever, a11 senado e no p•lz, 

Esta ~ a doclarn1iil> qoe tenho a fazer. 

(O Sr. ~iseolltld de Jequitinl1on/1a abaia:ou a eolteça 
e terllou·•••.) 

O SR. D. MANOEL : -Um freto luandito aeonte· 
ceu nesta casa em uma d,s sessões de janho, quundo 
orava o nubrd sen.dor pela provrnoia de Pornambucu. 
Raspondeudo a um np,.rte 'JUe lhe dirigira um se11 col

O Sn vrscoNoE DE lEQUITINRONRA: - .... Julga qoe lo-go, S. Ex. usou pouco mais ou menos diis Fe,:uintes 
uma V<llaCãil contr:oria ao voto da m•lor1a colluca palavras : , Obriga•! o, meu p .vo; , 0 Sr. p1esid•nte 
V. Ex, e1n uma posição falsa; o meu mod • •I~ proceder ao ouvi-las cbam••U á onero. CJU antas, ob.~ervou a•l 00• 

será •uu; Be, porém, considera 'o objecto Hbsulutamcnte brc, senador por p,rn:t.rubuco que não devia u~ar de 
inditJ,rent6 ... seme•h•nt·s termos, e como e8se nobre aonador iosis· 

O SR, D. MANOEL:-Já•!eclaron que lhe é in~iiTerente tisse r:m que e!tr.v.• no sau dirdito e qu~ atú ni!o havia 
0 SR.· vrscoNoE o& JEQUITINIIONIIA: _ ... "'''to caso emurogado rxprc,silo a("um. oiTonstvn do •Pnc.do em 

ll mou cowpurtaml'nto será outro, mas <D não po.,su de g•ral " dos seus colleg"s c:n particrul•r, o Sr. ~resi· 
fórma aiMDW• votar sem o>l•r satis(eitll 3 e•rc respdto, df>nto di.<se que IBill expres.<õeo niu sahirião impressas, 
e nelll o senadu •xija de miur liS r<~zúes quo tcnhn par• •JU• r li• romaria ao P•O•tdouchP, e !ligo com DOI ar dd 
ach•r·IDO 00 estado de embaracu em que 1110 tfcc("lei j~ Verdadeiro superior, <•D antes. d• soberano, volt•n•lo s~ 
T~em si-1o t>ntas e tã'o r.tJnstan•es as r•rov&s, que tenho p>ra os Sro. lar.bygr•phos di•se·lhes: • Espe•o que 
da•Jo au nohre presi lente du senadu" d• con>lderacão e e·s'a palavras niio ~aiilo impressas eqne o discurso me 
amizads quea.J~olgo b.stnnte.< p.ra~xplir.ar oestaJu d~ S·rám,strado:t.n~•s de ser publicado. 
r•i·•, em qne se aoha 0 m•n Hnuno nesta qaesrfio. Cr••o quo não houve um só membro da casa que so 

não e11ch· sse de ama ju•l' indignaç~o, mas t•s sHnador•s 
O Sn, PRESIDENTE:- V. E~. •Juer que eu responda? fizerào b•m; homens de idad" j:i um pouo:o avançada, 
O Sn. VISCONDS DE JEQUITINifi•NIIA: - Pui~ não é conhecendo qa~ a paz de espiruo, a sereniJade ó o que 

o~tamente o que ea peç.,? princip.1lmouto convem em uma c,sa de anctOes da 
o Sn. PaESIDE•TE: Talvez deve,.,e eu. antes rJ, p:11r1n • tiverlifl forç• bastante par~ não most•ar por 

t.xpli•:ar·lllA á·: ·rca rJa pergnnt-• qn• v. E1t &"•ha do di· actos h•o1 significativos a in·ligna(ão da que csravúo 
rig1r. 111 e pe·•ir 0 s•n con;erho fazendo • mwh~ neclara- posfOidrls; elles disseuio bom: • O aJaque não é feito ;6 
çiio d,,.018 rto r.ons• lho rte quom é lã•• o:omp•lrnte 03,3 uo ~r. viscon•Je rto Albuquerque, mas R todos os sen,·· 
da lo. Ala•, t•ndo du rHspuurter de.•de já. IIObre sena·f• 1 dcrrc.<; úS s~nadore.< <I• ••ra em dianro fica·aü snjeHus a 
perruirtr·m• qae PU !Jla repit-1 1,1 11afavraa que na tri- urna censura p•evil, quan lo ao Sr presidente aprouver 
P"na da wtig• capil'oJ ,,0 munrto oro feriu 11 grande ''~" declarar que taes o Iaos •xpres>õe•, Dili ou outro tr•cha 
dor romaou? , qu11m quam non eges eunsilio, quo vales de um •IÍ>cor•o não devem 1er publicados, • 
plurimu·m. la,en tli""'' su,11mi gubernatores j 11 mug O Sr. vi;conde de Albuquorque, tendo em considera· 
nir lempestotíbu• a redoribu• a·Jrnoned solent. , çfo os dir•itus do senado, ponrto mesmo de p·orte a sua 

p•ssoa, oiTer· coa • 1odknc"'' que ha ~ouco foi lida, ro
O Sn D. MANOEL:- E' hem appli~ado. 4u•reu que ell• fo.sso rtmetti•la á uma commis>ilo ·not~· 
O Sn. PRESIDENTE : -Ditas estas p•l~vras, r. o n~n s,, fui á mesa) e quando eu o outros muitos espPravamos 

tenbo rcmeoio sonao, antes dA agunrdar o cOI\lelho do que o Sr. presidente se a ·stivesse de dar parecer r obre 
D• bre Mn•dor, d.r a DJioba opiniao e fazer a declara· esta iudicaçiio,na qual ello tlsu1ava necessariamento como 
çiio qn" rn• pe•Jc. p•rte, com p·•sm" senbures. VImos que, dPpoisd• muitos 

Entendo, Sr. senador, que o presi•l•nte do sJnado dias, mesmodrpuisdo muito mats de um mcz apparecea 
tem 010• gr•nd• respor.,nbilidode, e que, para cumprir o parecer qu• se p6dd affirmar. sem medo durrar, que é 
cs seus doVdre•, precisa de IOI!a a !ore> n.oraJ, qao ~6 HSCrtptu polo S1·. prosideol••, porque o SPD estylo é assaz 
lhe póJc dar o apoio da maioria do sanado. conhecidu; de sol'toque deu um parecer sobre am objecto 

O Sn. D MANOEL : _ Está discutindo da cadeira; quo lhe diZ ~s~•cialment•l respeito, deu parecer sobre 
não pó 1e f•zer i>so, ama questão quo tio h a tido com um mem~ro ja casl, e 

•ligo isto d•t ~rr•positfl, porque, apezar das attribuições 
O Sn. DARÃO DE QuAnA!IIII:- Está respondendo no que 0 regimento dli no l'resident" (é preciso parl~rwos 

que se p1rgun1ou. ,J~ste prinoi 11to ), o presi~eute 11ilo é Mda mai• do quo 
O Sn PRESIDENTE: -Assim como o presidAntA rlo qnalquor outro son,dor, é. cemu se diz vulgumeot~, o 

scna•Jo, para bem voder cumprir as sua' cbrig•cõo.•, pram111 inler pa~DI, purqae ~irign os tr•barb,•s, 
niiJ t•m (pormitta se·mo quo D•e mais uma vez de-ta Ora ou JlOrganlo. qururdo DÓj formamos uma s9cic· 
express;lo) o alrcito de odonuer, c menos ~ó·1e elle toro da,lo l1tt•raria, por ex•mplo, e estabelecemos nos nossos 
direito do nrrar na intul11gench e ~pplil'aÇilu d~s rrispo· •St•tat•·S um ccn<elhu dir•ctor e num•amus um prnsl lento, 
sicõos do resim"-nto da •·a>a, F., p•>is, se porventura estA presidente ~ m•is 110 que qu,Jquor socio oiO·ta• rou• 
uma decisão da 111aioria do sonado mo convttur.or do que niúos ll•terari.s? Mas p>rcce que so pons11 hoje de ma• 
oa errei cm um poAto importanussimo quanto n intel·i ndr,l difl'emuo, partco qun so quor qa• o pr•·d<~ento &eja 
ligonda o applir.açilo quo dd ao rr~lmPnto dn cnsa, cn- um verdadeiro sop~rior,s~janmaosprciodesoltrrano, srja 
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nm ·~c•t••'r olos dl.icnrsc.s dos membros do senado; arro·~-. . . E noto osennrlo, para aqnila!ar bem csto procedimento: 
"" uoH•allnbu•cáoJ ~uc ? rPgímoloto n:io d:i,nem pootia dar, 
•ol1 penr. do sr r um rP~Imentu feito p<or homens qu~ não 
tive~.•ern o menor o:onheciruento do qije t! o "ovoroo re• 
pro.<Ant·dvo. W unn inrelli~•wcia, quo f, lizrr,outa appa· 
roccn ('eh ~r.•mom• vez no onno .lalSG!, quando o so
'"''fo, cu vohufo n•~ trovas d{ jgnorancia, tavo a folíz 
lo•m hr .. nc~ '"' nnmonr o Sr. vrsconde do 11ba•t•i para 
J>rusitft'Utn, afim dAquo eflo viesse nspanc•r eHSaS trevas, 
e doZ<\r: • A verd:11ti m, a genuína intelligo·ncia do r•gi· 
w·ntn rito é·,. qu" der:Lo meus 11nler.ossores pdo esp;ço 
da :JOo tittrlllfi nnn0 11, não, é a quo ou dou i se mous an
.tar.exsorc{ ooiio cntondtiriio o reg( manto, que culpa tenho 
eu qu·• ''""" '"'" llledít•>som durante tantos nnnos (a crtio 
<JUO al~un• •letlu~ r•g_.ã,, est• rasa pQr 6, 7, 8 o lO an· 
uos) qu" r.uf pa t~nbo eu de que r••io entan .. fes>em o regi· 
mentu, quando <'U •penas ..n1 dous 11oze;, em que IUrl 
drdii[Uui a<J• stu•lo deli e, comprobendi pcrfott3mente quaes 
etti:IJas •nas <lí•poslcõcs. 

I! o Sr. visconde tio AlhU>fUo'rque a unica vlctima diiS.qd 
despotismo d~ •nrleirn, [Jorquo, senhores, (cu vou diz~r 
o s-guiotc, por hypothr~c): se havh alsuma ocr.asi:lo 
eu1 que o presidenta do senado, onlendonoJo como S. Ex. 
eotentle o rcgimmto, •lovo•so mandar riscar •xprossües, 
e at~ períodos do um discurso, foi, digo co111 frAnqnoza, 
no discurso do mou nobre amigo senador p•la pro
víncia das AfagOas; d•o:laro quu o Sr. pre!ideuto 11iio 
podia f,,z,r Íf to, m•s, n dM·SC essa hypothese, era julta· 
mont• aquofla a occ.1sião, porque, com eiToito, ou j:i tli!so, 
as doutrinas m• p•r•c~r:io het•r"d(•Xus, os ataque~ !ooão 
violeutos, a! vordat!Cira<, as sã.< doutrinas da rolígião 
c .• tbohc• apostolica '"mana soll'rôriio ~rave d~trim•nto, 
e nós estamos obrig~dos a SU·t•nta·la~ por ur11 jura
mento sagr.oJo que pre~tàmús nesta casa na occa1ião fOI 
•I tH tom:lroos afsento. 

E.ta~a r~;e:vaolu,. p11rtanto, para este anuo, em quo 
pcl~ pnmolril vez fut r.llamado pan >quell• cadeira o 
Sr. visaonde dd Ahoetó, que nós presenciasse-mos um 
f,,~t•J iuaUolito, UIU far.lll n11nca visto no ~Bn3dO, que 
luiiOJciuna d"sde !826. 

HJSlllV:&, senhores, e<ta consí.leraç~o para 8C provar 
da uwa ma11eíra clara, que, ou todos os presidentas e• ti· 
verao em orro, JUrisconsultos ab~&lisa1os,' homens nota· 
vcü I"" twfo< vs Judos, pelos quaes B• j•io cOI/Siolerado.l, 
(lU os111 em erro o Sr. vi•c~nola de Ab.etó, Ora, sonho· 
r•s, ~ej11 •(U:JI fõr a consid~r .. ção quo se tribute aos ta
leuto3, i•I'truc~lto e oxperiencia do Sr. prosident~ do 
suna•Jo, n:lo se !Hldd deixar do reconlwor qu~, estandl.l 
S. Ex •m llnijaiJe a r~>peito ·~a verJa~eira intRIIigen• 
cilt do r~gi meu to, mn uui.Jade, digo, 0111 relação a seus 
""tecessures, ó de presumir quo o e rro sPja da parto d 
Sr. pro:si.lente; a faço tanta jU•ticn á SUil capacidaol~, 
•tu" l1ojo e>tou coJJVenciJo de quo S. ~x., depQis que 
toralhl>t o m:tu de q11o estou dando noticia, quando se 
reo:o!l.c.i<" á sua ca;a, e meditasse com attonção no at
tont•d" que tintm praticado, havia de ter um sincero e 
v~r.iadeiro arropendioneuto; havi11 de rnconbecer que 
tinha foL:.U Utb:l cotua nunca vista e não esp~rada, e 
altllllOJJte ~en.uraola pelos seus co!Ie~·•s. 

Ma<, sunhorrs, sa e11 acabo de fazer este elogio ao 
Sr. ptllii•for.tu, e ú um verdadeiro elogio, porque é sem· 
J•r~ •ii~11o <lu louvcr o hom~m que, conhec•ndo o sau 
erro. muda do prrocudimento, não pnsso deixar lambem 
de por outra parto refel'ir um segondll facto qaa mo faz 
cror r{ue, oo não houve ;sso arrependimento, ou, 1e 
houve, ell~ Calhou. O senado S\be que o Sr visconde 
110 Alllu•[Uerque novamentd sofl'reu a mesma opprassilo, 
o mosmo atoque aos seu i diraitos que se l~o havia feito 
na occasi•lo. que mencionei. Sab~-~e que o Sr. visconde 
tlo Albuquerque, citan·lo nesta casa annexin~ cooltaciolos, 
o Sr. !'Nsidanto dt• sua cadeira, com Uoll ar do verda
deiro sob•rano,dissc pura o nobre viscon1o: • Repila; • 
~rimHiranoenta dls•e para mim: • O Sr. ~onador está 
apoiando? • Eu disse-lha que sim: •Repita•. E o no· 
br• senador ptla província do Pernambuco wpondeu: 
• Niío repito, • O discur~o dc;so illustro sanad(lr foi 
cltamado ./Í censata, e o Sr. presi•lento ordenou aos 
Srs. taa!Jy~ra pllo.l quo riscassem corhs p>iavras, OH 

an necir1s cita•! os pelo nohrd visconde; e t~nto isto ó wr
daoíll qno, lovandll o.! tachygr.phos o di~curso ao nobre 
viscoutld par" o corri~ir, rlisso-lhes S. Et: • Lovu ost• 
discursll a quom au1uo1uu fazor essas alwraciios, essas 
sup~l·t~ssú,:~t, D:.Lr:1 o corrigir. t!U nito o quoro corri~ir u. 

f.nw•, ~o houvo :orropondiutonto, fui do pooli!:l dut·acrro. 

!'<.is ll•m. ••nhords, o.•se discurso apparecan tal qual 
tinha stdO proferido, c apezar do Sr. pre,ident• nos l·•r 
dito que maudaria risc~r cmu passagens dtll~, ne111 
uma só foi rtscld~.Niiotr.go Isto p:.racensurar o Sr. pN• 
siolentd, tr11go 1ómer11e p:tr:L mostrar quauto é inqoaJifi. 
cavei o proco•iimontl> d:• S. Ex., mand:tndo risrar doa 
di<cur.;os dos senadoroi palavras qoo não merecem a 
mais !ove eensnm, não t.·aru n•m s>Hu!Jra de olTensa. 

Em qoo ha off,nsa nestas palavras - Obr~gado. meu 
povo? Eu díg11 mesmo qno nem ha oiT~nsa á~ regras de 
e!O•jUHnr.ia, porque o seua•Jo sabo molbor do que eu 
que multas vezes, 011 pelo m~nos ás vezes na discns;ão,, 
é licito, uu ao menos 6 tolerado usar de express6es que 
não biio tão elevadas ; chamo rei mo• mo um pouco ras. 
toiras, e citarei, por examplo, Cícero, rroe ê sem duviola 
nenhuma mestru de elooJliBUo:ia, o primeiro orador ro• 
mano, p<n pintar com côro~ V"rrtauai,as os vi~ios, as 
torpeznd, os crimes de um •enatlor, pr"f~riu est~s pala• 
vras: • Stcrcus cur11c, Glaucia. • 

Não havia, senhorei uma expressão p1ra dasi~:nar me· 
lho r o caracter do UDI· homem corrompido, devasso c 
cboio de crimes. Entr,hntQ1 p'rganto, ba algum~ cousa 
que notar-se nas palavras qae h a poor.o repeti proferi· 
aas pelo nobre senador pela vrovincia de Pernambuco 
-obri~ado, meu povo-; uma ~xpressii11 tiio llbUal, de 
que nó~ tanto no! s,rvirno.! na conversaç5o cornos nossos 
intiollOS amig11s? Pois tilio oslas pnl•vras que obrigáriio 
o Sr. prcsiden'f.e a usar l!o um arbítrio inqualillcavcl, ~ 
atacar cs direitos de um senador, a exer~er, a titulo du 
dirigir os.traballtos da casa, uma verdaieira ceus.ra o· 
censura prévi .. 7 

lHo, senhores, é iaauJito, isto ó incompre!Jensivel, 
e é t!io inaudito, tão inco>mprohensivol que o Sr, prAsi· 
~ente, conhe··ondo perleitamonto saa t.lsissima posi~iío, 
fet a declaraçã~ que foz d~ que commoueu um 
crimo contfll o regiwento, pois di•se em resposlll ao 
i Ilustro senador pela provin cil& da Dabia: • So o parecer 
qua eu a~si~nti, não folr approvado, é certo que a minha 
autoridade pertio muito a foro:. moral. • Su tundas tanta 
certou d~ qao procedestes cm ro~ra, de que executastes 
o rr.gimento, par~ que ~r o s~nado em td collisãa 
q uo obri~ou u illustru s•nador pela provinr.ia da Bnhia 
a niio continuar em S<ll discurso, porque S. Ex. tinha. 
promcttido aa comeva·lo que, se o que elle qu~ría d1zer 
punha em concçfiQ o Sr. presidente do sen~do, el!e s~ 
c:. faria, o !lo wio prost•gairill, outro sorill o sou p:ocoJer; 
o o Sr. prosltl~rM llu senatlo discutiu d:~.cadeiru,e dism• 
til& arúcow uma vo1 tromuh,vo~ ~e criuJinoso por ter in· 
frin"itio o rngimuntll; discut\11 par• qu~? P~ra dizer ao 
seu:~do: • Vtll~ a co!lh~o cm tjuu ostou; se reproNrde~ 
o mou p·tr~c~r ~ 3pprcv:1rJ~; o vot•J supar:~•lo, • nliuh:~ 
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forca moral ost.i p~rtlida, não posso continua_; a ~atar 
no . .,ta cnrlcir~1. • P01s, scn horos, soo pat'ecer Ili.LO é d1gno 
fle approva1;ào, mas se o ,; o voto Si!par·ado, Ct1mo Jogo 
,J,rnonstrarcí, pódtl algum si nado r, por mem condescon
cin,vetnrpor unt parecorcontrorio lil..trn e espírito do ro· 
gimonto? N~o, não creio; convenco·mo do que os sena· 
rloro.•,que votarem pelo pnrer.er,ó porque com oiTtlito o<t•io 
conscios do quo ello é de conformidade com o rrgimentu, 
mas n[o creio qu" ossonarlóres possito votar pelo p.,recer, 
uma voz que se convencãn do que clleé contrario ao rt•gi
mento d~ cosa , ataca os oireitos dos senadores, que 
<lá o dtreito ao presidente do censura prévia sobro os dis· 
cursoj dos membros do senado. 

uma ~uoitão do sua nato r. za ~iwplic'issima 11m ·om ma'i' 
do palavr.1< <em nenhum sentido, é na vordn<le impro
prio dft seu,.•1o, ú Improprio dos illu•tres ~ignatorios do 
perorcr, e pnndpaJmento <laq~ollo fJUO 11arcco ter si~o o 
rt~Jator, por:,uL' assignou em priuwiro loqar, o élsdm de· 
via sor, Jlorqua ó o prcoidcuto do senado, o dos tros é o 
unico jurisconsulto. 

Senhores, par~ ~e Vtlr n má dire<'~iio.qüe a maioria dl 
mesa doo ao seu par• ver, hastll ••lhllr pora o ·principio 
dcllo. Sobre o que tin:: a a Clllomi,são da mesa de dar o 
sen parocur? Sobre cstwqu,stão ~im[Jiidssima pro~os~a 
nn indic~cão <•fl'erecid> pd11 no.bre senador pela provmcta 
de Pernamhnr.o:- o presidente do sen~<1o p6d~ maodur 
supprirnir do j"rnal da casa qoui<Juer inciden·to. q'ue oc
corra na discu<>ão? -Aqui está a ~uestilo, ·fi a mais >iiD
ples possível, não ha nada m•is c'laro; até nem ó·questílo 
em que se deve tor~ívetsar, não ha seuão uma respu•ta
sim ou não -;mas, como a respolta neg•tiv:• envolv,ia 
nem mais nem menos do quo a condemna·cãn do arlo 
pratic~do pelo Sr. presidente com o Hlustre senador peJa 
província de Pernambuco, foi n•cessario descer a outras 
hypotheses para viir se assim ~e consPguia, se nlía justi• 
ficar o neto, ao menos cohonesta·lo, e por isso não se 
limitou a maioria da mesa a responder precisamente á 
questão contida na indicncão, encarregou-se de examinar 
outros questões A dar-Jbds respo;ta para dopois chegar á 
conelu•lio a qae lhe era mister cbegar em relaçãu ao que• 
sito da indicação. 

Pois, senhor•s, não teria sido mais conveniente que o 
Sr. presidente não reFpondcsse á pArgunta do nobre seoa. 
dor P'!J provincia da Bahia ~ que deixasse a cadeira 
para vir discutir o parecer e mostrar que Alie é fundado 
na Jetn e espírito do re~imento, par~ comb~ter o .voto 
septra~o dos illostres 1° e 2° secreta nos? Na o é ISto, 
senhores, o que pede a honestidade politica ? Não é 
bto o qua exige a posição dos que-assignárão o parecer? 
Pois, bOUhores, · ·quereis uma pro v~ d,e confiança dada 
contra co01 ir.ccres profundas? QuMels a approvacão do 
vosso parecer, só porque é vosso, ~uand~ esta approva
ção importa o mesmo que conse~tlr na VIOlação expressa 
oo nosso rogimento? A h ·1 senhores, a que tempo temos 
chegado I Isto está perdido sem remissão.,,, 

O Sn. SouzA FnANCo : -Apoiado. 
O Sn. D. ~IANOEL :-... não ha e<poranças. Quando 

sn ouve isto nesta casa e dho por quem ? por um ho
.mem M posição elevada, em que se acha o Sr visr.onde 

· rte Abacté, pode-se sem susto aillrmar que o pn1z cHã 
irremediavelmente perdido; só a l'rovidencia póde aca
bar com esta estado desgracado e lamentoso :1 que esta
mos rduzidos, 

Mas, no meio das minhas apprchensões, dos meus 
t ustos, ainda eu diviso ao longe uma nuvem que nos 
póde traYer a salvação.; sim, dous illustres m~rn_bros da 
me<& rebatêrão o pres1dente da casa, confumbrao-o, e 
oonfundiriio-o no voto separado, que ó um monumento, 
porque em poucas palavras .não so diz melhor. Eu .PO· 
deria contentar-me com d1zcr ao senado : medttut no 
voto em sepnndo, e achareis a refutacão mais. compl~ta 
deste imbroglio cltamauo par~ce~;. encontr:orets as dts
posiciles do regimento, O< princ!ptos do gove~n~ rc~r~· 
uentutivo, ex pendidos com a matar clareza e stmphcl• 
dado · ahi n~o achareis a chicana, porque, senhores, a 
tlhica~a hoje mettr-se em tudo; não acllarei.s a chica~a 
dos Liborios, achareis, pelo contrario, a Jog1ca dn JUTIS• 
prudencia, desenvolvida com saber proprio. do humem 
que ,o tem applicado a este ramo de conhectmentos hu
manos. 

No parecer n;o ha um unico fundamento .quo preste 
eUI favor do procedimento que teve o Sr. prestdt~nto com 
0 nobro senoclor ptla província <lo Pernautbuco; ouça o 
senado estas palavras (lendo): • ~ maioria da me~a 
do Ron&d<'• examinando com o ma1s escntpultl30 cu1· 
dado .... , escrupuloso cuidado I Ora, sonho;os, pa~a 
dar-se este parecer, que tenho na m[o, proctsava cut· 
·dado, a cm dado escrupuloso? Mas sim, precisava, porque 
justamente, quando a causa ó má, . ó 'I~• os advogados 
della teem mais cuidado em encobru a JUStiça das par· 
tes lan<·ando mão do todas as !ricas, de todas as ar~u· ' ~ . . 
cias, do toda a chicana, para fazerem crer a um JUIZ 
i•uoranto u sem experiencia ~uo a cauR,L que elles do
f,~nrlom ó a vonladeim. l\!ns em uma casa, onde não hn 
juilos flUO não s<•jãu instruido.~ o oxperientAs, afogar 

O presidente do sennrlo tem o direito de man~ar sup
primir do jornal da casa qualquer incidente que occor• 
rer na discussão? A resposta da commissito ó clara
não-, a commissiio o disse (/e!ldo·; • .... n~o hesituia 
um sú momento em resolve·la negatinm•nte • ; logo, 
a resposta é n•gntiva, não tom tlir.ito; vamos á.Io~ica. 
Mas o Sr, presidente do st~nado mandou •uppn.mir do 
jornal da casa um incidente do di.~curso do Sr. VIsconde 
de Alboquerqu"; logo, a r.ooclusiio necessaria e logica ó 
que o prcsHlonte comm••lteu urn arbitrio, praticou um 
acto pam o qual não estava autorisado pelo regimento; 
isto ti claro, moio o mais é chican.l, e eu sempre abor• 
red a clrio:ana, mesmo quando era juiz novo, quanto 
mais hoj, que sou ju1z prt>vecto; sampro detestei os chi
caneiros, porque não vi nolles •onão tropaceiro•; corto! 
quanto fo1 possível pela chicana, mas não ó pos;ivel, por 
mais qne se faca, acabar com essos recursos a que olJe
rece muitas vezes ensancbns o nosso direito. 

O Sn. •At.ltEIDA E ALnuouEnauE: - Qoum siio oa 
chicanei ros? Preciso sallt~r se isto tem applicaçito aos 
membros da mesa. 

O Sn. vnr.swENTE:- Attencão, 
O Sn. D. MANOEL:- Estoa disposto }tojo a não res-

ponder a apartes. · 
O Sn. ALMEtDA I! A LDUQUEnQuE: - E eu estou dis· 

posto a usar do meu direito. 
O Sn. D. AIANOEL' - Pódo usar quando quizer, 
O Sn. SouzA FnANCO :-E dar o exemplo de dirigir 

apartes da mesa, 
O Sn. vnEsmENTE: .- O nobre senador púdo oonti" 

nuar. 
O Sn. D. niANOEL:- Era portanto cluo e facíl ares· 

posta ao quesito, e assim o comprehendeu a minoria da 
mesa no seu luminoso voto separado. A maioria da com• 
ruis!iíO faz os seguintas quesitos (lendo): 

• 1.0 Soo presidonto púclo convidar a um orador para 
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~•.•tir.1r· ox·prossü•~, 'lllf' .'l•j:io posiLivanwnto privadas polo 
· rogiw~nto. 

• 2 o Se, annuiudo " ornd.,r ao convi1.e, rlovom as 
rofdrÍ•TaR Dr(lpofoiCGHII ."il!r :,Upprimidas r1o j·•rnal da CJ&"a. 

• 2. 11 Se não !lflllllir o orxdOI' a.o r.ouvltt), tem o pre~ 
sidente o direi tu d" m:wdur sopp1·imi·lns? , 

Vamos a examiuor estas proposicõosinhas: 
Não entro na lfll"'l:iu du convi to; na v"r·1•.de, não sei 

rue c r quer nrlmittir a censura pr.lvin, dando ao pr r!~ i
dente o direito de mwdar supprimir nojoru:il ua c,sa, 
me.ww contra a vontade du orador, aqq,IJas cxpro•••i•.• 
qu" ollo entenda •JU• sfiu prohtbi•J~s e conaumna\laH polu 
re~imento? /!a wn abymto enorme,diz o vuto ~eparaolo, 
entra esta prauca e o direito, que presumo ter. o pr".•i· 
~onto, do impedir. a publicncào deitas ou daquullas pala
vr>s ou p•nsamentu>. 

PrimoimmcntA, senhores, quem é o JUIZ rlo inci· 
rl•utn? é o presideoLo Jn cosa unicamcnw; o que ~ 
HICidontd? o IJUil o presi•ionto quor que ••jt~. U Ull\ pas
sugOJro notavel e que p~dia ati, por assim dizer, dellidlr 
llo di•curso do orador, diz o presid.ntc: • P~ra muu 
isto ó um incid<nt~, risque-,e. • 

O Sa. Souz.l FuANco: - Apoiddo. 

o que é direito d•J convi•1ar. • r•, su ou f.,s.<• á casa do 
m~u amigo o nobre srnndur p•io Alar.nh:ln · ll dissesse· 
l•be : • M~n amigo, te.nho o d1rci1o dA couvi·••-lo para 
jantar hoje comigo, o a t"nho o direito I rlu cnuvidn-lo pnra 
·que venh~ <ouvir c •nt:~r o.,t3 modinha •; c.•tou vo:ntlo 
que o nubre s<!Hdor, !"IA tmdz•d~ de qu• mo t'm dado 
provas evidentes. ti'IIIMa-me com n !U,, hon•Jade halli· 
tual, wan, qu~od11 r.n· DJf:l rmíras.'lo, d1ria comsigo: 
,.. Aquollu roeu 111nig·• valho diz•r que Ali; tinh• o direito O Sn. D. AIA!IOEL: - Por:e:o:emplo, dá·se urna ccn· 
de euRvidar .. m6 • qun quer r\iz,!r i ... lo ?· .. 8 haVla. Jmt.u· Rur.t jn~otn, .tna.s fur&o, feua a um ministro da curôa CJUtl 
r~lmento 1Jo ontrar "'"t<l exnnu•. -Pá lu CIJnvid:tr- é 0 fusse tJo peito do pr•sid•nte 1la casa, e esta diz : • Não S•l 
mesmo q.ue· t"r olirei10 a e convidar; aqui 0 po•ler ó .•yno- publioJUU cNr.e t'rccho, j!Or4ue ó contrariO ao r••gimento. • 
nimo de ter •ntoriola•1o, rto to r juriS~Ii<çfio, ó est•bolccer Vejil·so, pois,qttol arbítrio cnorm• so irroga o pre>ÍI!cntu 
no r••gimeuto 0 dir•it·• de convidar. da casa a respeito dos disctusos dos sen~dores. 

Ora. soo Sr. pr"siolentc fiiJ. .<11" •ndeira •e ~ülta••c Ne.,ta occasião, sonhares, en ainda tocarei em um 
para um omdut' 11 dissossc: • Eu cm minha humild6 P•Hito do que se fez menção: só o Sr. 'isconde de AI· 
opimilo onten•lo qn•• ""' exprA~.1nu {IO•Iia ser sub,tiruida JJuquerquo é que profere nest~ caRa pal•vras inconve
por outra, WIIS o Sr. ;coador pó•l•, se qoizcr, r.ontifloar nieutes, que não podom apparecer impressas? Que 
a. usar do lia, ou JIÔ lo por r.vor (é o.canvü-) Ru!witui·la • di!sgraca acompanha este lllustre. senador I Qu.tndo, 
Aq.ui, ••nboros,.n;iu lia n<~Jn quo não"" po.•sa fuz"r lic•t.i s"nbores, tecm appareddo outras. expressões,· outros 
o aecentem•nte; o Sr. pres·•d•nte pódo C(Jnvid.tr, o srlna- incidentes, que oeverião forcar o prestdente a mandar 
lfor pódu ac,.it.r •·li r•ão accit•r o con•it•; é o caso lfo supprimi-los, seporveuturA o• tivesse certo de que ore
janlar, conv1diiu·n1"· nii·• ar.oilo c fi··an1os como á'antes, gimenl.o para isso lhe dá a n-.ces~aria autoris•çã••· 
Alns apr•sentnr cm n111 !•aro.,erc<ta pergunta, como cousa Mas, oenhores, a dert•onstraç:lo deste dlfdto é, ainda 
que mor.ça grande 1leseuvolv11nento, como. um• cou.<a da repito, fraquissirna, vai-se procurar um aem 1111mero de 
Jnaior im1Jortllrwia; como um dos nrgurnentos os mais artigns da rogiuwnto da c.,sa, que não teem Jillacão 
v•l<ntes com qud sn vai •·orub<ter a il!•!iu;~ç;lo, mo pa- nenhuma com esta ma teria; pareo:e que nos querem pôr 

. reco, repito, que !I muita fraqueza na argumentacão. poeira nos olbos, ou .t•J meuos ao p~iz, e então choU·>e 
•· 2•· Sd, MIMJinoJoo orador ao "ouvi te, devem as rele- es artigos 4. 5. 23. 24, 25,26 e ~7, os qu ... s não ttlcll.l 

riolas expres>ííos s. r· >Uppriuli~as no júrrt~l da casa~ • a menor applicação para o caso em questão. E' verdaa~ 
Distingo: so o senador roã~ quer maudar in.;,rir a ex- que o rogimonto preveniu qoalqaat •x·esso que os ora1o· 
pressão de que so sorviu, já o sen~<lO sabe qull a pratica res ~U·Iesa•m pr.ticnr na tribuna, w•s niio maro<•U ollo 
nunca controveflida, nunr.:& disputad••, é que uste direito " rnanrira aomo o prcsident~ se aeve haver em casos taos? 
assisto ao senador, o ó JUSiameut~ um dirui1o du q~e u;ilo Nuo O•taoeloceu eiJ., o que o presidente dov>J r~zer p<ra 
quasi todos os seu:.dores, •e não torJos, desdo tempo impe·iir qqa es;es exce•st~s continuem, quo os or.1dore~ 
immemorial, desd~ o priucipio do nos<fl ~overno repro· so desm•nJem, que ataqnem, por exemplo, o sen.•dll on 
sentativo ; portanto, se a resposta· é olJvi•, se o orador a qual·~uor dos scr:adore•? Tudo iht,l não estâ prnv1dcu ~ 
quer, mlo pl·ccisa. cunvile ;. ~a entende quo •~ expr<ssiln ci,du no re~im••nto? Porv~ntura e li~ om al~u m "nigo. 
n:!o é conveniente, ris11a-a, c.cmto todos rtós f<~zBmos, F.' deu no pr•~iddnte o direito de mandar supprimir incit.ten. 
portanto uma perAUIIta inleio·amonto ociosa e impr•>pria le• d.,.~ discursos.dos oradores? 
de uma paça comoosta, em quo •ó dovd l~avor o IJllanlum Mas t1o·dir~ito, que o rogim,nto dá·ao pNsidor•t• do 
salis,assim como praticou 11 minoria da roe<~ t•o seu voto clwm;tr a ot•.felll o seuador no; casos especificado< nu 
Clll separado; é O qnant<tnl SaiÍ~· de ~UU !lOS folJa O IDOSWO rogÍIDOIItO, não se Sl'g'.oe, CIJUIO a0lr111a O paroc1·r, 
mestre Quintiliano, qua o ·prosidente tenha a ntuibuicão que tlle se t~rru-

.Mas vou ao terceiro quesito, quo é justan;onto o que g .. u; illoyíco ó 11mpliar os meios morca•los r1o n•gim,nlil 
nos deve occupn{f.en1lu). • So, não annuindo o or,.dor par., clraruar aos sru• dovoros os scnador~s quo "' """" 
ao convite, tem o fl u.-iderue o direito do mandar sup- vJiio do· camiubo quo devem trilhar. S• o re~iment• 
primi·las ?· • Ni,lgU!!nl respond~ á esll pcr;;unt•, di~o carece de reforma, porque a pllo jJTOJlOd a ntalorJa ú;~ 
rnais qno so niio plldu l'esron.Jer melhor do que fez a mesa Y· 
i ilustrada minoria da me~"· mostrando que o prosidenta Como so invent3 hnj~, senhores. urna disposicão que 
não tem. tal direito, p~r uma argumont;çffo jurídica, não existe no regimento, uma dis~ooi~•io qu; 11G11ca 
fundada em dilf~r~rltlls di>positlilos do r••gimenlll, nos onxurgár1io os antecessorus do Sr. prnsidonto t Como, 
principios, gera•~·" nt•í·no rart. 179 § q'tla constHuiçiio. >onhores, s~ osta!Joleco uru arusto quo pl!laJiflltHJir.~ voz 

O voto separado estil. impi'Osso, o somduvi•la torá sido IIJlparocllu nas· casas •lo Jlarlamtlnto lmosiluiro'l Como ;o 
lido o apreciado pülos homens irnparciaos. Ell•llluntú.n, quer tornu1· sin~uloar um presidoute, •di<.<tando·.<o com· 
como disso, a cubai l'llfuta~ilo do p~rocr•r tia mnioriil u' pll'tamoniO do caminho trilhado por todo•s os ~eu; 1o11 tll• 
nwsa. Se a constitnjc!it) JJâo ntlmitto ctJnsums prevL1s, CLHSOrHsl? Como, apoz:tr Uu 1~1lo i:-:to, se vem J1oj':l dizer 
coroo podoria pormiui .. /as o rPgimonto do s~uado. Sfludo liU St1nlldu: q Vc,t;ti pelo meu JHro~~L'l'; pMfJLl+\ toe utlll 
OS s•nadore.i inViolaVI'Í.< ji1\JJS opiniÕóS C]lltl profonrol!l llilO fur nppl'OVado, OU Jl'fCO OJUILO du minha fot\'11. UlO

IlO exercício uo >uas fun~vücs'? Como é l'~is, que upa·' rall • Supplica->o com as m;lus J•u~tas ao ocnauu •Juo 
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voto pelo pnre.1~r, pQÍ.ç n:io quer dizer outra r.ou~a r~sa 
1leclaraç:iu c•u ant1s confiss:i", quo fez hoj" o Sr. presí· 
dente du sena~o; declara\ão qu11, como eu já d1sso o 
rt'pilo, é do tal alcanc~ qoo j:l d>dgnu o nobrol sena•lor 
pala Dallia a r,alar-se, e não s"i mesmo qual sor:l o seu 
\'oto: é provava! quo e !I e drix•• de votar, porqu" n5o 
posso dcsconh~cor que) a manei r• do pensar desso nolHe 
~cnador a ro•peito do parecor da maioria da mosa, 

Nas prim~iras palavras do seu discureo está manifcs· 
tada n >Uaopini;1o. (Lewio.); 

• Quanto ao 311 quesito, perm<~la-se a maioria da 
JnC!a (não sl'i tomo r.ãu diz-est:i eonv.,ncida- ern V< z 
de-prrsundo-so-) IJIIC não pú•Ju rlasconh~ccr·FC 110 prc
>idente o direito de m'ndnr supprimil· no jornal da casa, 
mesmo contra a vontade do orador, nqu .. Jra, cxrressues 
que ~ao prohibidas c r.ontlemnndas pelo regimento, ha
vendo, porém, na dcliher:.çàt<do pre;idente rP.curso parn 
o senado, o convindo, sco1 rluv1da, que aqucllo direito 
tómente SPja exerci<ln no' easos, "que ~ola sua gravidndd 
aconselharem a appli•1Dção do tal mcdidn,' Ora, senho
res, eeta é a porte do Jlnrerer, que, peco licr•nca para 
chamar a mais fraca, a mais imprupria de qualquer ho· 
mcm mediano ne~las waterí:u; aqui, senhor~s, falta-se 
a tudo; eu não vejo num gmwmalka, nem logica, num 
rhctorica, nem jurisprudenda, nada absolutamente. g• 
por falta de babili·Jade? mio; ó pela pe•sima cans11 
que se quor defonct~r a tu,fo o custo E a queria expô r o 
verdadeiro ~entido destas l'"lavrbs, m•s reservo i.110 para 
nutra or.casião; já me vou fatig•ndo c só a causa justa e 
~anta que def~ndo, é que me obrigou ltoje a pedir a 
pllal'ra, porque preciso de descancar. 

ordnm. 1 Mas or:io llllavrns cm qno JJfio se un· n li~ ~ 
nín~nern, nào se ft~liava no r~·sp ... ito d ~vida no s~n~~·1u, 
ti t!JJI CJ'lC, lfigo Riais, DÜO SC (altn.VIL íis ro~J'IIS 1111 1•ln .. 
qaendr~, ;li fr'gras rh rhtHorica. Jo~to, l:ienhtJI·c~, IIIOVIL 

a sem razitrl, a 1njustica do prm:CdlmAnlo qu~ llouvn co1n 
o not!re s"n•dor l•cl,, província <lo P .. rnamhuco. 

Ora, diz o p.roccr, qu~ nc~te ca<~> l•av•r:l r•,curRo 
pua o senado P•rgunto en; c\ o pareM•r quo dri o re
curso ou é o rrginwuto? Se o reg•m•lltll d:l o rer.ur;o, 
para que vcw rsto? "ora nos r•ns1n~r qu~ devian>u• 
recorrer dfs~a injusla dcc1são? 11fio e r. pron• sn, pr•rqu•J 
V. Ex. todos os rlia• está rliz•mdo: • rowrra p•ra u 
son>do • para depois vir "'!DI diz,,r corn as mãos po•· 
!.18: • Peco ao senado pelo amor a~ D11u.<, que ''"!" 
pelo par•cor que redigi, senão flr.u com a f.,r~a mrr· 
ral diwinuid' • e não sei su acabaria I O sAria•lo nlio 
ouviu ha pouco essa lnwentação, que provanlmc•llo 
muito o compungiu? 

• Havendo, porém, da delihoração do pra .. idnnt• Tf

cur.o p•ra o senado, e, cunvinrJo Fern duvirla qn" 
nquelle direito sómenle Mja exercido nos r.:•sos 'I''" 
pel' fUl grovidadc aconselharem 11 ;,pplir.,çn" rl·• llll 
DJodida. 1 S•bemos bem qual é o rer-ur>o, m.~< não lan
çamos mão deli•; a m~ão é obvia. Aqui, senlwre~. a 
nobre maiori• da mesa, porque tudo• <•s tres es~ii.r• 
assigoados, posto que o rmucor não s•·ja senão obra 
de um .... 

O Sn. SouzA Fn.INCO:- q11e é pute. 
O Sn. D. MANOEL: -Já fi~ P~ta r•b~Prvnçii~; nqni 

oxtroma-sa o Sr. !Jre>ident,, o diz: • C•)Jn clf<rtn t m i 
sobre mim uma graude re~punsuhrlid.d<l, o pniz luo de 
ser juiz sevflro dos meus :u:t~1s; ma" 011 qu•~ro ao mAno" 
a>tenuar o juizo que porventura ~a ire ~obrrl mim e que 
póde ser o mais desfavoravd: o juizo dos senadora; é por 
certo rtesfavoravel, pMque tenho eonv"rsado com muitus 
"soi tambP.m como pPnsilo outros Ci'W qafm não tenho 
relações. Ninguem contesto qrte o proco•li•r·cnto do Sr. 
J>r•sidente com o Sr. viscondo d~ Albuqu•rque foi o maiK 
:1rhitrado, passiva! e asseverão que dto e>t:i :lfrependi·1o 
e que nunca UliiÍs praticará um a>·burio tão intulor·avel, 
Mas ba no meio dissu quom d1gs: • O presidente ••o SJ·
nado com meu eu urn erro. coitado I havemos de rte1x.·lo 
Jioar mal? Elle é !5o bom l.omem, nós o collorámo1 na 
cadeira, h a de por cauRa de 0111 p~rec•r ficar sPm a forca 
nwral de qu• precisa? • E dizem alguns (ellcs me estão 
ouvindo): • Elia prornette nunca m •is peco~ r. • 

O Sn. PIIF.SIDENTE:- Pard~e-me V. Ex. ; não fiz 
decbração nenhuma sanào as quo estão cscrip1as, 

O Sn. D. ÀIANOE~ : -N~o fdllo a V. Ex. 

O Sn. PRESIIlENTE • ..,-Peco ao nobre senador que so 
I imite a questão. 

O Sn. D. MANOIL: -Estou me limitando. 

Se as expressões fossem condemnadas pelo regimento, 
nem as>im o rPgiment• <lava :<o pres1donlo o di·cito ao 
mandar Sllpprin:i·las; maR, senhores, cu devo oi,<orvar 
a pouca lealdade com que a muio:í• da meoa Si! houve 
ante o senado; tran>'.nv .. u·so a in~icação t••l qual a oJT•
receu o nr·bro senador pela pro1·incia do P•rnnmhuco o 
eslabelcc~riio-se(•S tres quesitos ~ohr~ os qoar•s a IDaiorh 
deu seu parecer; r•ão h a no paree~Jr num uwn ;6 vez as 
J•alavras que o nobrd pre•idrmt" do sena·IO ordenou <JUO 
fossem sopprirnidas, e fez•,<C isto de pror10síto pau q uo 
o pow não leia ossas Jlalavras no Correio Mcrca.fltil ; 
Jurá no trnnsumpto do Jor11at do Com•r•crcío; wns niio 
~folha olllcial, ninguam respondd polns p•lavras que 
o:Jla publir:a; o povo lerã as palavm no ]lia rio do llio. 
mas o Diario do llio loJDbern não rl folha offio:ial; 
u JlOVO fica, portanto, perplexo ao ler o parecer da 
IDaJOria da mesa - Que p:davr•s furão essllH qu" 
merecrlriio uma pena tt1o sovora, um• m,·,ida t:io ,.x · 
traordinaria, um proc,.dimemo tiie ospocinl, como diz 
u parecer ? A ln;ldade, portanto, pedia qnd a rn•io
ria da cornmls,fio transcreves$0 as palavra.< que fcriio 
mandadas supprimir, Í>to é, que S•l di,sesse nu paror.or. 
que o Sr. viscondo do Albuquerque usou das srguintas 
expressões- Ohrig•do, meu pwo-pura mostrar qno O Sn. I'RESIPENTE:- Attribue-me factos qau ru 
estas p~lavns crão daquellas q:uo o rogimonlo prolubo não pratique!, ponanto tenho direito de reclamar contr~ 
rJUO se profirão ; m~s 110 parecer não Ra disso isto do essas propostcilos. 
proposito, Jlara que um juizo d•sf,1voravol pairnsso sobra 1 o Sn. D. MANOE~ : - Púde, 
o nnbre ao ror do di>curso a IJDe me rstou referindo. 

Mas ouco a seguinte ohjccc:io: • Pois s• cu mnn~ei 
que ess;ls palavras fussom risra1as, como havia de TA· 
rm•duzi-la! no parecor ?-f:sta n:io está m:ll Para poder 
j us•ificar-so oparocer, era in·lispcnsavol que se conbecosse 
as p.lnvral sopprirnitlas, para se poder dizor · • Com 
<~lfoito cslls palavras são Uos quo rncrrcião ser ris:ndas 
rio discurso ... - e que depois algnm curioso fussc lo~, 
r ... -:~n . ..:ultar orl"~imrnto ,, disç~?ssc: ~ Em,·enJ:ult~, no ar:i~tl 
t;Ul(US h~ UIUa tlispoSJ,;[•J fjUe r••[•rry;~ Djll'~::~0,•o U~~l:l 

O Sn. rnESIDENTll : - Não tonbo !oito tleclar~cNo 
nenhuma ~euilo as <JDO est4o escriptas c as que Jiz hoje, 

O Sn. D. MANOE~: -V, Eli. quer obrigar-mo a dizer 
quo atrl se tem agarrado ..... 

0 Sn. VISCONDE DJ~ ITADORAilf: -E' bom dizer 
quem tem sido agarrado. 

(Cru ;ão -s~ outJ·o1 apartes neste scn ti,Jo.) 
U Sn. J(,nt:u: -·A mim niusncm ainda m~ asarrou. 
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O Sn: TI MANO!"-: -Como agarrar o nohro sena
dor, 2" 8•err.tariu, quu, depois do mais escrupuloso cui
dn~o ehburou o vuto sel'•rado, 

o. Sn. PnE•JDEN1'E · -P••ço ao nobre senador que 
eontwua a Qtscutir como h ia discutindo. 

O Sn. D. llANOEL :-Eu dt.~<e e assAvero qoA (o SB os 
•enadorcs que mo ostào uuvrnolo me P"rruittlssem, •c ao 
meno.~ "'" pamculflr me dessern licença, flU diria os 
nome•) IOITt·to insta11o c:om alguns seuauur•s para vota· 
rern pelo par.c~r. e tem-se-lhes dito : • Aqui I h> foi um 
descuirJo, 11ào vale na.ta, não tem iruportancia; o facto 
ltUnc• mais se rep,lirá. , 

· O Sn. PnE•JnENTE:- &hs d•cl.•ro quo nada di•to 
tenho dito, Eu julg•va, e ainda julgo ter eose dir.ito. 

O Sn. D. niANoEL: -Perdôe-me, rti!o me dirigi a 
V. l!x. 

O Sn. PllllSJIIENTE:- MaR, como o nobr~ senador 
diKse que 1m• i• qnem dis•osse qne eu não haví• de lU• r 
m~is de•t• dir•ito, reclamo, decl•ro qne não disso üso, 
Poss11 estar cm orro, espero a decisão do ~enado, e 
f!mtJU:t.ntt> não a houver, estarei p8rsuadido de que não 
estou em rrro 

O Sn. D. MANOEL :-Estou citando estes faotos por· 
qno lodus oãu necessuios para provar a mtquiJade do 
l'arecer. 

O Sn. VIPC1NDll DE lTADORAIIY:- Factos 1 
O Sn. DAnÃn n~ Qu,\n.IIM : - Chicaneiros e trJpn

coiros silo f,,ctos ? 

O Sn. D. !IIAN•'EL : -Não cbame.i cbillaneiros os 
rnr•mbros aa mesa; di.-.e qrta, quanrlo s• def~ode um~ 
c• usa má~ n•a·so de todo> os recur•o• a que no fôro •e 
ch:<ma chicana. 

tarJo atura~o para satisf•zer a minha mls~:ío, IJ<IA nuMa 
consider•i ama sinecura a cadflira que ocoopo ""'teca,.; 
~ão, Jln•lmell!c, estas as caus•s que encurtaráõ os meus 
dias. 

A maiorb da mesa arrnpendPU·•e qoan~o dis•e : • E' 
r•al01o11tij diroito incontmavel, ma• é 16 •m casos ax~ 
c•pci,n.vs, nos casos que pela oua gravicl<dc •consa
lhareru a applh•acãu de tal medida•. Qoal era o 11o,er 
I! a waiuria tlR mes•t ~ Era re(orir o csso de qne .•e trul:l, 
era diZer: • O Sr. Vt~condo de Albnqoorque ern tal di• 
proferiu taes palavras e estas ~talavras são ~aqudla• que 
pe'a sua ~r.vidade o regimento 111an•la qae n:!o nppar<~· 
ç~o impreosas, • quero dtzer, as palavras- obn~ado, 
meu povo- ~ão de tal ulcance, •llo tão grav••, '""do 
tal pori~o mesmo, que o regimento anl·•ris• o presidente 
para m•Mar supprimi·las; niio &C f•z i . .to, pnrqu~ do 
ccrlo to~o1 escarneceriáo do procedimento ao Sr. presi· 
deolc do senado, que se mostra tãu z•luso no rumpri· 
merJto do re~imento. que manda supprimirde um ois· 
curs" as palavr•s- ''brJKado, meu povo, por ser••n pro· 
/&ibirJos e cnnd..rmJdal pela me1mo reginoenlu/ Sim, as 
paldvras obrigado, meu flOVO, •iio daquellas que JU•tillcão 
o direilo qu" o pr•aidente dJZ ter, e quo oxcrc•u, porquo 
o ca•n ,era doquelle1 que pela sua gravidade acomelha 
a applicação de lal medida I 

A maiuria da mesa fez bom de não arcr•srent•r as pi· 
lavras obrigano, moo P"vo, porque co111 raz:\o >e nn'i• 
qnA "" >ign•hríos do par;ccr eotavào zumiJaudo co b,m 
seoso do p•iz. 

O SR PRP.SIRENTE: - So o nobre senador mo dé .• ~e 
licença, eu dar-Jho-tJi.! uma ~iu1p1cs expli~J~áo. 

O Sn. D, MANOEL: - Pvis não I 
0 SR PRESIDENTll:- A indicação nilo se r;f•riu hOS 

O Sn IIIAFRA :- Qne é ô mesmo que trapaceiro; foi r.ctosanMior•s, isto é, nmo JmrgU·•tav~ se o presidente 
o que o nobre senador disse. tinha pruc,didobem ou mal nos ded.<f1e• que lia via daJo 

O Sn. PUGSIDENT!l:- Julgo que 0 nobre senador está ROhre Iaos e ta•s f•ctos; a indicaç.fo ••ào está redigida 
p~rfettamente na orJem. nest~ sentioo, coDJem uma perguma em geral. 

O Sn. D. AIANOEL : - Isso dí~se eu em ralaç~o aos O Sn. n. M'ANOEL : - Senhores, se bouvnsse ronve-
rabolas, e nesh css~ não ba rabulas. Ma• osso factP, re- nicncia em que o pr•~idente do •enado pudess~ sap~ 
pilo, d tão verdadeiro como estarmos aqui • .Nilo me di· p1imir pal.vras dos dis•ursos dos senadores, o no•s~ 
ngi ao nobre visconde de Itaborahy, e por isso ulo sei regimento daria. a publicidade que dá aos nosso• debates 
porque me deu o aparte, que 0 senado acab1a de 11uwir. abrin~o as galerias para o povo vir ouvi-los? O povo 
Uefori um r.cto que me fJi contado por pessoas muito f!lle- n!o vem assistir As nossas di•cussões, n:io s•he para fóra 
dlí!n&s, algumas das quaes e;tiio p1esentea. Vejl\o que n«o e n«o diz: • Lá ouvi ao senador fulano dizer isto e ao. 
slío só tres ou qnatro,siiomais. E se o parecer passar para senador sicrano aquillc.7 Não é só um Individuo, siio 
a 2• discussão, preparem-se para ouvir 0 que pGr ora centenares dd indi'i~uos e alguns illa•lrados e muito 
não raliro. Hei de pOr Judo b'm patente, para justificar illustrado•; vna para fóra e repetem dA ca<a Am cas•, de 
perante o paiz a opposiçila que estou fazendo e hd de loja em loja, de reuaiAo em reuailío, o que acabArão de 
continuar a r.zer a um acto arbitrario, despotico e atten- ouvir no senado. 
talorio dos direit011 do senado, que se pretende justificar Portanto. senhores, se ha escandalo em que apparec:io 
no parecer que so está discutindo. publicadas nertas eJpressGos, então mandai frchor os 

Não mudo de comporta menu, hei de viver pouco; g•lerl.,, para que o povo nAo posn aad•tir às discas
mas espero em Deus aoab•r bem, e n4o perder 0 pequeno olles. Pela minha parto, declaro que os meus discursos 
nome que tenho.~rangeado no meu paiz.... Mo de ser publicados, apezar das ordens do Sr. pro•i

dentA, que reputo iflpgaes, arbilrarias e despoticas. Que 
O Sn. SouzA FnANCO: -E que merece, import• que nos discursos publicados. na tolha offioid 
O Sa. D. MANOEL: .... c que hei de conservar com o sejJo supprimidas algumas palavras. riscado algorn iflci· 

favor de Deus, ~ou. me importar com o que se diz: to· dcnle? !la outras folhas publicas em que ou broi appa· 
nho soifrido muito, tenho >Oifrido o que é possível sof· recer o qoo se tiver mandado supprimir, e quero vllr se 
frer-so ; 111as aiuaa não recuei nom hoi de recn•r, seniio lá fúra tambom o Sr. presidt~nte do sanado m• dá regras ; 
quando mo f,Jtarow as forcas, n oslasji me vao faltando, o pmiz !ta de snber o que ou disse, e ou hei do zombar 
e1n wrdu•te. mas ao menos tonbo a consolação do que do ariJilrio do Sr. presidente • .Não se vê, portanto, quo 
touho cumprido .o mou dever, com? me é d.1do cumprir; n«o lta ~azão que justifique um tal arbítrio, desde quo 
so eu acul.nr ma1s codo do quo dev1a acabar, ó o senado, as gnlerras est4o abortas aos espectadores, desdo que 
siio estas díscus,a~s continuas de todos os :~nuos,ó csto os-· outras fõllla~, c1ne nno a official, dfoo notici:l das occur· 
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roncías das sossiies Jo ~cn:do, não omittinclo wnsmo os · or.casião, a~! por•JUu já estou bastante cano:ulo; mos r..1r?~· 
mcídenles que se manrlou SUpprirnir ~ vrz mais rn• :uJmiro des.,d papel chnrnarJo parer.or; n 

0 senado se r•cortta drl qu" ll<J dia se~uioto nqucllt• nuLru pro;iltoote e;I<VIIUÍStrhhido dccididamooto qnando 
~m que o Sr. presid•nte ~oclarou em t.IJII ·w~rnatl!:o "" u retliwi-u, não lho cJeu a mmorattonçtil. esr:wa pensantlo 
snperior que ~tão ltavião de apparccAr imprcs.:ts oS r•· um algum,, outra c"usa: não cí poShivol qu• re·ti~isso· 
lavras pr,~f"ndas. pe!o nobro •en"dor pel• provi11da d., assim, se tive"'" umpregadoom•i• elcrupaloso cuid;ulo;. 
Purnambuco, o D•an~ do Ria de Ju>.eiro, que ~<•m aqui •h!. s11 par·•ceres a quo pre>idiu o ma i• esc~•.puloso cui
um tnch~grapho, .c creiO .qtte o Jor·nal do Commerci~o, qno dll•lo s11hem assim, oolitu, rm•u.~ senhores, o que at:unte
tem aqur pessoa rncumht•11L de f,,zer AXI.rut:Lil<, publwnriln <:erá quando f•ltaro mais es.;rupu luso cuic!11do 1 (l.entlo.) 
as pal•vras-ohrigado, meu povo-; e I•JdO o mundo· n:lu • a. o Porque o tt.~iorna do govor•JO rPprosentativo
se riria? A' cu<ta .ao quem? Nilo foi ti rnir~ha <;usta, ><'gU· que a tribunn não está snj•ita á jurisrJiçii·t de tribunill 
ramonte. Qu_e utllr~adll, ~ots, quo convornener·a t•m ess" ai~ um-não llXclotl, antes prt••uppu•. conforme a dou-. 

· mo~1da .? Nao se Vo que u apen.,s um capricho, um acto, trinu d• pnblicislas autorimdos e insnsp•t\os. ~ ;1cçiio 
arhurarro quo se praucoa e quo so quer susteutar a todo irnrn•dit•tl qu" •obra ell:1 tem acamara. elercentlll ares-
o transe? p•ltn do ca<la um do sous membrus a qn•nt conceda " 

Ea niio tflnbo pena do Sr. presi•lento do senado, por• 11alavra a policia o jorisJi,•çlin que ÍJuli•JIIItavelmunt• 
~a•, so ello fizesse a deelaraçiitl qoo 80 11~pcr.1 va, de quo "'" comp•te, sem o que podor·M·hia '"''""' odios;1 
unha-se ~nganado, nós todo1 0 Jouvari:<mos por i~· o: e funesta a p<tlrogativ~ <la inviolahili·latlu 11o~ membros. 
porque nao f,z S. EK essa decltna~ilo? S• 0 L1moso tias camara• pelas opiniões quo prof"rire111 110 exer~iciu. 
Ft!uélon n~~ se .envergonhou de declarar p~rante a Frr.n. do sua• func~úes. • 
ça e o otbe Inteiro que linh:1 erro do ern um ponto im- Justameut" ;fio ~s pr~ceíro~ do.regimento,~a facoldado 
portante, o p~oside~to do seu ado podia perder alguma qne tem o pro.•stdrlOt6, p~r •x"ro ~lo, de chamar á ordem, 
c~ usa do conceu~ de que gou, deelaran~o da cad•ira qno de mandar sentu o senador, e outras me,Ji<1as qu~ dono• 
tmha dado Olllalnterpr!'I·<Ç!Io menos •Xacta ao regimenro minorei poliches, prescrlpta~ em nOS$0 r"gimnnto; fúra. 
nesta parte? Quem lavarra 8 mal essa d~tlar•ção ou disto, senhor"'· não ã licito. inventar di•~osicúes uern 
confissão de S Ex.? Já digo, niio tenho pena deli e. mas tirar illaçn"s que não ~ll podem com prehender nas pala· 
tenho pena dos 1 ens dous <'Olleg.••; porque, RSiignan~o vras cl~ras do regimento .... • sem o que poder·&~· h ia 
este par~cer, como que jusuficár:io a decis~o tomad; pelo tornar ()dioso e fuue,to o privilt·~io ou llfP.IOgativa, 
Sr. pres1Jente, Eu sempre osp-rd q~e to~a a mesa fu~;e da inviolabilidade dos membros ~a camar~ p11las 
contra:. mas a minha e~perança fui fru•tr.d,., e feliz- opiniõ"squo proferirem no ex.ert:icio de s11•s func~O"s; •· 
mente ainda ao menos pude võr don.; honrados membros r.ertamenlli, os excessO.'I o regi w~nto não oK approva, coo
c um da minha clas•e, ou como chama 0. nobro Fenador cl"nJOti·IIS, e dá ~o pre•idente a attribuic~o dt1 us corrigir e· 
p~r P~rnambuco, urn Ltboriu,eowbt~ter a opirnão de outro <I e evitar que alies se reproduz1io ;. rnns, seuhores, so PIIB 
L1bono. ... canraras se pode1o proferir pr,,po.içõos as mais ab,nr· 

Ao ler 0 parecAr, entristeci-me: porclm a minha dó r das como se tem prof•ri.to, quer em ma teria politica, 
so ml!iJ!ou vendo qaa um Liburio tinh:. tomado n peir.o quer em materia . civil, quer em materra relisiosa, 
refijta-lo .• Honra seja f,ita aos honrados lirs. l• e 2• proposições que são a; que verdadoir•mente po~e. 
S I rtiío causar o escandalo a que se rerere o parecer, acre anos .... Oúle-se bem, proposições que tomaria ol!ioso e funesto 

O Sn. Souz.1 FRANco : - Apoiado, o privilegio ou prerogati va d~ inviolabilidade dos m~m--
0 Sn. D. MANOEL: - Enearárão perfeita ment9 a bros da camnra P"l"s opiniõ,s que proferirem no exor. 

qucst«o. dando-lhe a soloc~o que devilia dar; refiro-me á cid~ de suas funccOes; se, digo eu, estas opiniões podem. 
questão npplicada ao caso do Sr. visconde d' Albuquer- ror proferí~as rom a maior latitudP,. e ~ raz~o, os prin· 

· que, porque é a questão de que se trata ; não é s6 uma r.ipius, a constitm~ão sabiam~nte prescrevem o meiG 
9u~st«o em these, é tambem em bypothlises, 6 0 de smrn prompmmente refutadas, isto é, a di~cus •. 
!Ocidente de que tenho fallado por mais de uma s~o na tribuna e na imprensa; se o sanado contrata a 
vez para o paiz se recordar bom delle; Mo de ficar publicação dos s.us trabll~os para que estes sejão co. 
na memoria de todos as palavns- obrigado, meu nlleeidos e avaliados pelo pai~. o que ó um forte cor· 
povo-: foril.o e•tas palavras que 0 Sr. visconde de rectívo aos representantes da nacilo quH errilo aos seus. 
Albuqn~rque dirigia a um de seus eollegas e qlle 0 deveres, visto como elles são iuviolaveis pelas opiniõel 
Sr. presrdenta mandou supprimir, como se nós não fos- que proferem no exercício de suas fancçlles, para que 
s•mos povo; o q11e somos nó•? parte do povo brasileiro. arro~ar-so o prosiddnte um direito que 11ão tem, e cujo 
'l'emo~ muitJ honra nisso; como se fosse um~ oiionsa exercício só serve para torna·lo odioso e ridículo? 
chamar povo aos senadot·osl Ora, póilo·se levar 11 mal Scnl1ares, o correctil'o, pelo que toca ao d~puta~o, 
a um senador, que deu uma prova de ogrndeeimonto a um pútle ser tal, que mio seja redlcito. Paio que tor.a ao se• 
seu coiJPga tr«tando-o com aquolla bondade com que' naúo, ó verdade que o senador não perde a cadeira, mas 
sempre nus !rata c é tratado, mesmo com a familiaridade fica sujeito a uma grande responsabilidade moral : á 
propria de amigos? Aqui 0 meu amigo, que muitas falta ao ronsíderacilo c respeito dos saus concidadãos, 
Vtze~ me honra com palavras obsequios~s, podaria E porvontura, o sonaJtlr que desconbecor o seu honroso 
ac:aso ag~star·so com1go se eu nessas occadiilos lhe dis- martd•to, ni10 se inutilisa p~ra occupar cargos do es-
sesse-uhrigado, meu povo-? ta~o? Como ha do ser challla(IO p•u cl!cs, so lho falta 

0 S a opinião publica quo o Iom cou~omnado polas su11s 
. n .. SouzA FnANco:- Acoitaria corn muito prazer, más opiniúes, pelo sou desregrado compo1·tamento? Eis 

muuasallsfação. os lOrdadciros corr,•ctivos, o não o arbítrio, contrario 
O Sn. D. MANOEr,:- Qno tluvidn I Qunm hn de dizer à letra o os pi rito elo rogirnonlo, ull'cnsivo dtl }lrorri~ 

que o moo amigo havia do r o putnr estas oxpressúos pouco constituição, conclownaclo pelos ]'rincijnos do um go-
proprias deli o o de mim? yerno livre. 

Senhores, oll quero ainda deix~r watcria para outra J Nas ralllos ainda ás pal•vras • llOlos opiniDes quo 
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profcl'ircrn no r:;crcicio do suas funccües • ; pppliquc
ows a cxprcs>ão usa<h polo Sr, visconde de A.bur{ocr
'IU~- ohr1gado rn•u povo-; v•j•mos so estas p•lavr.s 
J<odom 'tOrr11•r o Jioso o funesto o privilegio ou proroga. 
'tlva dos mllmnro~ da camnra. A quem me disser que 
sim, cu :Jigo: • vucri nest•• ·momento não ponsa. , E' 
assim quu nós devemos proferir urna decisão sobre o 
cornpo•tamonto do Sr. pr~sirlonw ao senado com o Sr. 
visconde de AihU<[IWr<JUC? De eorlll que não; ó ner.cssa
rio ir bus,:ar a hypoth·se, não JI•Jar só na tbese; era 
P'C·:i<o que nó•, pan formarmc•s um Vt!rdadciro juizo 
sobre essa lumino1a decisão, S•JbrB ess; nova i·ntclligen
·cia dada ao regimento, in·elligencia não conhecida, 
nunca dada por nenhum dos illuRtres brasiletros que 
taem uccuparlu esta cadeira, en preciso que nós exami· 
n'•ssemos cont n maior alloncilo as palavras do nobre 
senador pela província de Pernau,buco, Mas o Sr, pre
sldent~, como ~a já disse, viu·se em taes apuros, que 
tratou da questão em there, estabelecendo tres qacsiws. 
Notem•se estas p<lavras do parecer (Lendo): 

• Deve (a commidsão) formular a. quo.tão divena. 
mente, apresentando os seguintes quesitos e oa•ittindo 
ácerca de cad~ um delles o >OU parecer, menos com a 
reyurança de acertar do que ,·om o snluito de rer Cl· 

darecida J Not~·se que a commis.•ão não lem sPgll .. 
rança de B<Jertar, o que e lia quer é que nós a esclareca
mos,e ó,porta••lo, o que o.tou procurando fazer, a com· 
ntissXo reconltec~ que o acto pó Je For u<11 desacerta, e 
então disse. Vamos ver o que é qud dizem oa sona~on•s, 
vamos vor como é qoo elles discutem e decidem a ma
leria, vamo~ vnr se com eiT•llo ellcs eul~ndew que hoa· 
vo urn desacerto na decisão do Sr. presidente . .Kis a ta
refa de que me' neumbi, e apôs de mim outros o f•riio 
muito melhor, convencido de quo esta questão ha de 
~er bom esclnrecid11, porque n:Lo acredito que seja tiio 
pouco import~nte como d1zem os que pensiio pouco. 

0 Sn, SOUZA FRANCO: - Tem [aliado de fórma que 
ningucUI pddo accrescentar mais nada. 

O Sn, D. MANOEL : -Multo obrigado ... ( obai:eando 
a voz) meu ,Povo; llca ~m particular: (ao Sr. pre&i• 
tJe11te) V, l~x. quer ~•ber o que e o disse aqui em parti• 
cul•r ao meu amigo? Se quizesse saber, eu diria. 

O Sn. SooZA FnA!Ico : -Chama-me povo. 
O Sn. D. MANOEL: -A h I V. Ex. compromclle·mo. 
O Sn. SoUZA FnANco :- Fiqu~i tl!o eontent~ com a 

designação, que não pudo deixu de exprimir-me asdm, 
O Sn. D. AiANoEL: -Agora !.rei algumas considera

ções g"ra•s para provar ainda mai3 qoaoro é absurdo o 
parecer. Não houve palz ne~bum (eu tenho pouck lei
tura; mas os senhores que silo mais lidos do que eu mG 
auxilíaráõ ) , n4o houve paiz nenhu!ll constitucional 
que se perdes•e por excessos praticados no parlamento; 
•sce.<sos rr4o silo senão exc•pclie da re~ra ; em gorai, o 
procedimento dos parlamento tem sido bom; ha uma 
oa. outra vez alguns desvios proprios dos diJJerentes 
caracteres que leem ass.nlo nessas casas, Mas, senho• 
res, ha em um corpo deliberante (pore:a:emplo, o senado) 
composto de sessenta membros, trinta, quarenta, W.rei 
mesmo oincucnta luminares, homens nota veis p1lo seu 
s•b~r, pela sua pratica, p•los altos cargos que tcetD 
servido , pela sua probidade, e supponha•se que ba 
tre•, quatro, cinco, seis sanadores, que, era um ou outro 
dia, se dasvião do caminho que devem trilhar; o presi. 
dente cumpre o seu dever mauten~o o regimento; que 
mal, por exemplo, póde resultar dR se dizer que um ou 
outro senador, no correr de uma discosaiio calorosa, ex· 
"edou·se '! Pois o parlamento ingl"z já perdeu alguma 
crusa, porque muitas vez•s, depois de trocarem pala
vras duras, dous de seus membros batêrllo-se em duello 
e um ms'tou o outro 't Já al~uem disse que esses exces
sos teom d•sncredttado o parlamento lnglez, e mesmo o 
franc•z '! Pois nos E>tados Unidos, oade um membro 
da camara dos communs, ouvindo palavras que n~o lho 

Trata-se nem mais nem monos dos direitos dos sena
dores, tra'ta·se nem mais nem meios de saber se o prosi~ 
dente do senado t~m o direito de consura prévia 'sobre os 
discursos dos mernbros de• ta casa, trata-se nem mais nem 
menos da sab•r se o Sr. presidente d11 easa atacou pro· 
fundamente estes direitos quando ordenou aos Srs, tachy
grnpbos que supprilllissem nl~umas palavras do •liscurso 
do nobre senatlur pcln provinr.ia de Pernambuco; não 
é somente quest30 do Sr. visconde de Albuquerque, d 
questão d~ todos os senadores, é quostiio, digo mais, da 
honra do senado. 

son1·.io bem, jà armado de um punhal, dirigiu-se á seu 
companheiro e matou·o immedintamente, disse alguem 
!filO esse acto de&acreditou o p<rlameoto dos Estados~ 
Uuidoa? Pois urna sociedade, senhores, é desacreditada 
porque u111a minoria pequena é de1rnoralisada 'f porque 
se commettem crimes, porque se praticão abusos 't Ora, 
senhores, ~ão argumentos que diria bnnnes, misennis, 
se alguem os uouxesse para a dí•cussilo, 

Repito, se o Sr. prosidonw confos1asse seu erro pu· 
blicamente, eu n~o teria senão a louva-lo o a dizer: 
, E' o que faz o verdadeiro homem de btm, ' fleconhece, 
porque o emir é dos homens, mas como o Sr. presidente 
insiste, é necessario avaliar o seu procedimento, o, se 
elle for digno do condemnaçiio, condernna-Jo; ó o que 
estou fazenda, examinando o procedimento de S. Ex. e 
expondo a minha opini:1o, que n4o póde deixar de ser 
condemnatoria, condemnação que eu proferirei negando 
o meu voto ao parecer, mas, fundamentando-o antes de 
nega-lo. 
. Eu desejava, senhores, que no meu discureo fosse 
tnnsctipto o voto em separado, que n5o leio por que os
too cansado, e o senado tem delle perfeito conhecimento. 
E' ello o principal fundamento das minhas observa· 
çGes contra o parocer ; e em verdade não se póde dizer 
melbor em t~o poucas palilvrns, de modo que poderia 
ató dispensar-me de fallar, porque não accrescento nad1, 
apozar de tor jti occupado por muito tempo a attenciio do 
senado, 

Pois on~e ha tantos homens reunido~ pode-se esperar 
que o procedimento de todos seja o deBcssenta anjos? Um 
pai de famUia, senltore~, que é o mais amoroso de seu• 
nlhos, mas que, por interesse delles, ás vezes rompe 
em excesso com nm que pralioou, por exomplo, um acto 
que elle julga máo e quo 6 mlo : dirá alguem que este 
pai de familía d porver~o, porque, levando-se de mo ti• 
vos nobres, excedeu-se com um 1llho que aliás elle 
idolatra? Ora, meus wnhores, para que taes argumentos 
em uma casa destas? para que taes argumentos entre 
homens que toem li cio. que teom experiencia, que tee111 
pratica, que so teem visto muitas vezes em grandes 
apuros? 

E niio hasta, senltares, que ao pobre orador flqoe a 
certeza de que a opi11iDo publica se declara contra elle 
por expresscros do que se servira no parlamento, ainda 
h a de nrn presidente dizer-lhe em ti>m soberano : • Ni•o 
hão de npparecer Iaos expressaes, e11 hei de dar ordem 
aos tnchygraphos para que as risquem, c corno os ta
chygraphos pcrtcncom :\ cm preza <JUC tom contrato com 
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o senado, t~om razão de obo•lccor á ordom da queiJe quo 
lho.< po 1o dar or•loos ? 

A h r Sonbor•s, so •u quizes;o., • mas eu n11o quero, 
por•rno oHou di<posto a 111lo revolver o pas•adu ; se eu 
qrnze•se munir-me do di<cursos, mos mo do Sr. prcsí
d"!t• do scna•Jo, apezar tio tu da a saa moderação, e de 

coração FO onchrria do luto se tivma assignado o parecer 
da maior h da mes11, . 

Voto, portanlo, contra ello, o a. favor do voto sepa
rado. 

O Sn. SoVZA FnANGO:- Muito bem. 

outros qoe aqui nos lanção em rosto as no>sas faltas, O SR. DIAS DE: CARVALIIO: -Sr. pro~i~enlo, 
nos<o• d• feitos, eu lhes provaria que estes excossos s'o tenJo de dnr um voto sob r•• a m•tcria que se discut•. peco 
proprios da hum•nid.rto, que elfes, apezar •te se incul· !icftnça bO senado para dizer muilu pout:~~s palavr•~· 
carew Calões, prot1cár•to o mesmo quA aquellos, cujos 1'enho eote anno OC•lupr•do mui pouca~ vezes a ~ua 
actos ell>s con•urão. Eu n~o traria- obri~ado, m•n attençiio, por isso já me falta um pouco o h~bito da tri
pnvo- que é um dito o mais simples e innocente r 011 bun11, 
traria outros que não á mesmo licito a um home111 Não considero a IJUFstáo no IPrrcno cm qno ella f~i 
bem r.rialo prof•rir; mas entretanto p•rguntnrt:i: estes coltocada; o Aobre s•nrulor, &Utor rl.indi··a~iio,. pnz d" 
sanadores quo uma ou outra ve~ se desmand:irão, quB parle a quostlio suscitada entrH elle ~ V. Ex.: o nobre 
commetletiio exces>o<, ~erderilo na opinião public.? •enador accedeu ao QU• V. E~. jufgnu quo ricvia praucar 
Não, porque farão homens, na or.casiiio em que fez algumas obsHv•cú•s sobre as 

Pois um •enaior qua, por exemplo, no ospaço do 30 palavrAs pror.unciadas por essa nobre sanador. So na 
e 40 :•nnos servo o s·u paiz t:om intelti~-.nda e nonr~d,z, ocrasulo em que e' te inci~ente so deu, o no h r• sanador 
que tr.halha por elle di" e nuite, porque duns, tres vezes provocasso uma delib•racão do sena•1o, po.Jer•se-hia ~n 
no pari ame·• to C•U fóra de liA se desman•la, ha de p•r.ier render que, vcr.•ando a deliberaçãu do >e nado >Obre nm:r. 
n opinião pnblica que grangnnu a cust~ de s"ns s•rviços ~ intelligencia dQ re~imonto dada por V. Ex., se a su1 
E' 0 que faltava! Varnos 3gnra a outro exemplo: Iro- resolução lhe fosso<:ontraril, deal~uroasortedimtnuiria 
men• (não rtirei sena·loi'Ps) que nada llzeriio, •JIIB n:io lilo a (urr,a moral qne V. Ex. deve ter na c:<sa; uw~ não se 
notavN.< pelas letra.~. m:<s pelas tretas, que n:lo ostud\ric•, traia "' j•. senhores, da questiio havitla com o Sr. vis· 
qu•l guzúri!.o destA mundo, que fo•ão ~empre impassivtÍ<, cou,Je do A I buqu ·rque; do que •e trata, é rle Jlur um~ 
que não pr:~ticárão, .porque nunca fall~rão, exressos fiO re~ra-se ao presidente do ""''ado compete sapprimír os 
parlamento oa fdra delle, pergunto, silo es•es que a o pi- in.,identes qne occ• rrerem na discu;siio. 
nião pu!Jlica h a de aiTag•r para desprezar os outr-'s. Estou cou vencido de qn~ se pó,Je tomar uma dehbern-

çilo pró on contra sem oiT•nder a pe•soa que oc•mpa a 
Nilo. a opinião, publica, verdadein c jus la, Psr.oFa os ca•lcira de pr•s1den1e, e é neste srntido que eu prewndo 

defeitos da huw~nidado, e attende par.l o comph,xo de •lar o meu voto, nb.~lraio-me inteiramente do i:rciiltJnte 
muitos actos prari.:odos em bllnelldo ii o p•iz, durant" lravido; wio se ~ód• tr.tar m:ds dolle' só na occ~tsi:lo 
u,n lon~o espaço de tempo; ntren.Jo para os actos da am quo osso ine~donto ocr.orrea, é qrw o senado pOilia ser 
vida privilda ilo individuo, porqno n opinião publica chamado a pronundar um voto outra o nobre sena•lur 
náo deixa de intervir nisso r attende, por OXA<Ilplu, para que proferiu expres,õas, que V glt. ont•ndeu dev•1• f.,. 
a honn.Jez com IJIIO o mllgi>trarto s~rve ~o paiz. viv•n•!O zor suvrJrirnir o a rioliberJ~•io do Sr. presidou to; a >eu re'· 
pobre, a·!abando pobr,., doixando á sua família honra e peil.o d<•do que não houve enrãu recurso, na o se pódo 
pobrPz.; atleode para o l•gbladH que tndoR os dias huj<l Hllolf wais neuhum; púde-se ai<cutir R m~reri;l, 
estuda, que advoga a r.n::sa da nação, que pód• errar, mas tratar de resolver a queotão, de maneira nenhllma. 
porque é homem, mas que mostra iuterosse pelo paiz, Portanto, se nós e.tamos hc,je collo~•·dos na posi~ão ela 
que nada quer, qae dá do mão a honras, empregos, ct~.; tomar uw~ deliberaç11o qualquor sobre a maioria mjeit11 
estes t ·cm em soa lavor a verdadeira opiniao poblir.a o par.• regular 110 futuro •o convóm ou não convém os ta· 
os outros siio desprezados, se não coodemnados por ella. belac• r a ro~ra de que eompete ao procideote da casara. 

Portanto, ~enhores, basta para correctivo osso grande zer sapprimir os inuidentos que se derem na discus~llo, 
tribunal, perante o qual nós comparecernos ioevitav•l· eu creio que cada um do 11ó~ p6do proceder com plena 
monte, apezar da nos~a inviolabilidade; ba~ta o juizo de liberdade, sem que de sua vocação resulte o menor •lesar 
no~S·ls concidadãns vroferido contra nós, quando nos dos- para V. Ex. S• eu pudesse evitar a questão, asseguro a 
mandarmos no campriweoto de nossos deveres; basta a V. Ex. que de certo a evitaria. 
condemnacilo dos homens bons, probos e honestos, por- O meu voto, senhores .• será sem dovida, a favor da 
que niio faço caso da condemnaç~o dos tratantes, dos doutrina de qoe n~o compHe ao presidenta do Renado 
vdhacos nem dos perversos; não quero saber do juizo da fazer supprimrr os inddente> que occorrarem na dis
taes homens; quando !alio da opinião publico, refiro- cus,ão. e as r~zúes em que me fundo pua assim pensar 
me á opinião dos homens de bem, porque só estes são os são as srguinte~ : 
veMad.iros jaizes do respeitavel tribunal rla opinião O rPgimentu deu ao pmidente da casa o direito de 
publica. Não nos qneirllo privar do nosso dinito de ver· r,zer ao orador as observações e a~vertencías que enten
mos impressos os discursos que proferirmos nesta cau. der ~onveniente; o presidente chmma o oudor à qa~s-

E' prnvavei que cu volte ã discussao; estou cançado, tilo; s• el!d não obedece, chama-o á ordem; ~e •llo 
preciso de repouso, e já tenho dito mais do que lenr.io- ainda não obedece ao chamamento á ordom, póde fazô·lo 
nava. A cau1a é tão justo, senhores, qo~ m• tem so- eenur·se, e atá mesmo creio que Iom o direito de o fa• 
brado argumentos para sustenta· la, mas, 11 dizer a ver- zer s:r.hir d& sala. No exe1cicio de lodos esw direito• 
dado, os argumentos com quo a causa se sustenta est5o póde-so proceder occullamente? Qual é a base da qaes~ 
neste luminoso voto, que tem tanto de laconico como de tilo? Se o senado fór chamado a resolver a questão eo-
. 'd' Ire o 01 ador e o presidente da ca~a, tudo ii to fieartí. )Ull ICO,., ( • 

ocmlto? .Aporada1.) 
O Sn. Souu FuNco: -Apoiado. Eis, senhores, o fundamento que tenhn para dizor qoo 
O Sn. D. MANOllL: - Desejir:r. ser um dos signa- n~o se podem suppdmir os incidentes. Pois o urador diz 

tRrios der.te voto, mns teria grando dosprazor, o mou. umm pnlana, supponl1arno~, coutra a coro·,, contra o 
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=en~d~, contra qualquer membro da c.,~n, oa contrn nador por P~rnamhnco ou a sna dignidade, o cn vis.!o 
qonosqaer outras pessoas; l1n uma reclnmnçãn do or- que náo ~odia dar meu v~tJ a favor do nohre senador, 
aem; pôde-se occultar o objecto desta roclamaçilo? Eu oem duvida J•t•nhuma ou nbstcr-me-hia do votar na 
digo que uDo. Nil.o quero r~corrcr á liberdado do se pU- queotiio. 1'onbo, Sr. r•rdsidtntu, muito bons motivo~ 
bhcar o incidunte onde quer rroo seja, entendo quo plra estimar c respeitar o nohro senador, 0 nem ó 110, 

mesmo nos jornaes que publicito 03 nossos debates a cessa rio qu~ os declaro porant~ o senado Mas, como ar.oboa 
qucst~o. deve sor apresentada tal qnol foi· niio se póde da pondotar o no ore senador por ~linas-Geraos qno ha 
suppnmu kbsolutamenta o objecto sobre que nrsou o pouco !alloa, n~o é ~esta qnastiio quo se trata; qaalquor 
questão. · •r na sr.Ja _:L dehb~rHçao a., sonado, on approvo 0 parecJr 

Se o or;dor por Mi erda ;Is observações do Sr. prasi- da maloTJa da mesa, ou approvo o perecer da no~rc mi
dente d~ caso, nilo ha m'is questã<•, tu-Jo desappar""''U norb, o. incirl<•nt~ que :lO deu entre o nobre semdor pela 
por um acto voluntario da parto d•quelle que fvi adver- provtnc!a da Pan:.mbuco o V· Ex., Sr. presidente. r.llu 
tido;. mas, 50 a1uelte que proferia uma propo;ição apparece r1J. questão, é um facto consummado, Se porven· 
inconveniente in•istc li O •eu ae.to, sujeira-se ás conse. \urn. na o~cnliáo ~<n que occorrêra o ir.ci-1onlo3 o nobrd s•-. 
quoneias de• ta insi;t~ncia, cnt:\o ni\o se pódo mais n•~ortivessa appellacto da decisã•Hlo V. Ex. para o sena
riscar; c~rregae ell~ com as cons•quAncias d:1~ palavras <lo, ncsto .caso ~riamo-nos occupado dessa questão, o se· 
que indiscreta ou inconveniantemento pronunciou, nada dana razao, ou ao Sr. presidente (JU so no!.Jra 
(~poiados.) Collocada a questão neste terreno, Sr. pre- senador. mas o nobre senador uão.o fez. 
udento, declaro a v. Ex. q•Je voto com a minha con- Pass;dos dias, o nobre senador ~Lrert,cou á considera
tcienci~ muito tranqnilla, porque vou elt:>bolecer uma çilo da casa a in~~eac~o da que o ~enado tem perfei1o 
I'Cllra geral que lu a e ser observada no futuro, e niio conhecimento, e que se discute: perguntou o nobre so· 
tenho em mir~ menoscabar ou urar a forcl moral:~, na dorso ao Sr. pmid~nto or.llicito supprimir do jornal 
pedSOa de v. Ex. ; não se trata do que J:l pa,srm; trata-ao d:L r:asa os incidentes qoe se doi~cm no senado A maio
de fixar uma regra para 0 futuro, e eu fixo-a como ria da .mesa,, entendtndo que a re9posta a esta per~unt~ 
entendo que é mais r.onvonient·l que ella s•j• fixada no ora multo f•cJl, respon~oo como lhe cumpria; a maior1a 
il11eresse do sena•lo 0 no Interesse da c~da um de nós. da mesa entandou que não era lio1ito ao Sr. prosi~ente do 

Assim, pois, Sr. presidente, ~u votar ,j pela indicaçRo, 'enado mandar supprimir do jornal da casa os incidentes 
porque e !la tem uni~amente por dm r• so ver 0 seguinte: Se qua se dessem; mas nprovoitámos a occasiao (este é o 
•o presidente do senado comptle 0 ~ir•ito de fazer snppri- procedimlnto U•l maioria da me•• a) em que se tratava da 
mir qualquer incident• qoe occo<N na discuss5o; en· interpretação do r•gimonto para nrmar uma regra, visto 
caro a questão unicamemente neste terreno. do ora em ~omo esta regra, dedaratoria do diversas disposições do 
diante é 0 qoo sa !la de observar; 5~ né ~qui não se regimento, convinha il r•gularidado dos trabalhos do 
observou, póde-se observar d~ o~a em diante, sem que Jenado : esta é a verdadeira questão. 
V. Ex. 1i·lUA o mais levemente o1Tcn•li·IO na intolligencia F•zcndo esta declaraciio, lenho respond1d~ inteira• 
que t~m dado, Poi~. senhores, se nóa enten,lcnnos con- ucnte á obriervaçãQ injusta o d•sarrazoada que fez o 
veniente fazer qualquer altor.c~o no nasso r•~imento. o nobre so11ador p~là provi~cia do Rio de J•neiro, da que 
se V. Ex. até a~ora tem praticado o que está estabeld· lwuve da parto da mn1ona da mesa falt• 'da l•al•la•le. 
cido, segue-se dahi que nó~ vamos offonder o mdindre Sr. presídeotu, 11~0 era possível que os m<mbros quo 
da pessoa que preside aos nossos trab"lhos, qnnndo alto• compõem a maioria d~ OJcsa conunottessem uma falta de 
ramos n. orJilm que esti estabelecida? Entendo que nã:o. lealdad~, e ainda é mais impossível que o uohro sena-' 

Levanteí-me unkamente para dizer e1tas poucas ,pa- dor, á qnt•m tenho a honra de referir-me, possa provar 
lavras ; a quest~o me puece que não tem si·lo trat.da esta >Ua proposição, Será muito facil dizer o nobrr so
no seu verdadeiro ponto da lida; nós n~o nos o'copa· nadar o· ~ue quizer, mas provar propo;icues taes, ser· 
111os agora do incidente quA já possou, tratamos de fixar Jne-ha. sem dovida alguma, impossível. 
uma rrgr npa ra o futuro, eata regra dele fixar-se srgun• A qneitão. Sr. prcsident~. como todo; os nr bres sena-

. dQ as conveniencias publicas, sem attencao alguma, nem doNs voem claramente, reduz-se aos ~eguintes termo•s: 
ds pessoas que se po.!om julgar oiTdndidas, nem aos Convém, em vi~ta d~ diversas di~po;ir~es do nosso r•~i· 
actas anteriormente praticados. Por conscqoencia, consi· rnento, que o Sr. pr,sideote dQ •euudo teniJa n dirtito 
derando assim a qoest;io, voto, como dis10, JlCia solução u•J maodar supprimir <lo jornal da casa, não qt•,llquer 
da minoria da mesa dnda á indicaçi!G: não t~mos o di· inciuentA, corno disse o nobre s~nador que acal1a d• fal
reíto do fazer supprimir os incident•s havidos na di•cus- lar, mas expressões IJUO tenMo sido profdridus por qu•l· 
são; e estou pcr.~uadido de que, vot•ndo assim, n5o só quer nobro senador, e~p1·essües contlomnadas, reprovadaa 
nlio tenho a intenção do tirar a r~rca moral do presi- pelo regimento da ca~a? 
dente do sonado, como procedo s~gando as verdadeirds o Sa. Dw nE C.1n V ALUO:- Eu !aliei da indicaç.io. 
convoniencias da casa o do publico. · 

Votarei, pois, pelo parPcer dos uons membros da mesa O Sn. AtliEJn.t E AtnuouenanE:- ~hs niio ó da 
que discord:lliío da sua maioJía, indic11cão que s~ tmtn. Esl:L questfLo o l•arec~r da com

missão resolveu no~arivarnente, decl.>r<lndo que não so 
O SR. ALl!E:IOA E Af,BUQUERQU!i:: -Sr. pro- pódc sapprimir qualqt1cr inddanto, mas n mlliot'ia •1a 

sidcnte, tendo ns>l~nado o parecer da muioria da mesl mos" julliou c .• mveninnru quo do hojll em •iianto so fsta. 
que se acha em di~·:os;üo, porqun entendi ~uo a m~teria hek~a a rP~r.• do que j4 f,,IJoi iJll" cont.:ru uma pratica 
ndlo contida ó do utili•lndo pu)llic,l c do jus <iça, cumpro- nova, O verdnrle, mns qno pr•r ser nova não s3 s<•guo qno 
mo diz~r ol~um~s pabvras am ddo7.a do mesmo parnr.or. niio sojR convm1i"nto n quo nno r>Wj• do a•'Dordo cotu di
Antês, porém, qno o faca,. Sr. prdsiJento. d.trci uma versas <lisposi(:iles .!11 tl'):imcntu do senado. O nos•o r~Ki
cxplir.nc<iO no nolJro senador pela província do Por- mno1o. no art. :iG, niio l"'rmilto. s"m ospr.d11l <li:ll:rmi· 
nambuco. n:~c!ltl 1lo sf'nadtl, 1ytw n:w :1c1ns so L1ça nwntüo ao uomo 

So so trntnsso do nmn.quost:L(I pPsso:tl, r.rn quo r.o dm; oratiort~'l qn,~ 1\ll'llln ch:um.do."' :\ orl1Clll; Fot.tlj1 i·tu 
nclJus;om' compremeltidos int~resses rvr.es do nQ)JI'~ se•· . :<.<Sim, o uão ll'!dcuoo a lllni<:ria ll:t me;·• tl~stollfir r<~lilo 

r;:l 
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;dguma pi:IUBÍ\'ol Jl'l!l qn;J! so permiti~ nos discursos o 
tnosmo quo so p~olubd "nas actuo, .constdora com~ c?rol
Lrio datJUtllla dtsposlç,,o a nocosstdade de supprtmlr·se 
dos discursos as p:1Javras- positivamente prohiiJidas 
polo regimento-que tiverem d•do cansa ao chama· 
inonto :í ordem. Quanto ao primeiro o s•gnndo quesitos, 
creio que não ha questão nlguma, porque todos concordão 
com a suluçiio dada pela mo> a; portanto, a qnest.iio quo 
nos dovo cccupar ó a soluçiio dada no terceiro quesito. 

O Sn. D. AIANOEL: - Quo argumento fortu I 
0 Sn ALMEIDA E ALDUQURQUE: -E' 

strn duvida, muito forte. 
O Sn. D. A!ANOEL : - Inv~jo .. 
O Sn. rnEsJDENTE:- Attenção I 

um argumento, 

O Sn, ÂLIIlliDA E .ALnuouE:nouE : -Seria um ab· 
surdo estrondoso; nenhum cidadão brasileiro poder 
publicar no jornal da casa, segundo a clausula desse 
contrato, proposição alguma que contenha ata<JUOs pes
sovs contra qaa!quor senador, o urn senaclor qnc tiver 
a infelicirlade do atacar a um seu collega, ser este 
at~qne pessoal publicado nosso mesmo jornal f 

Sr. prcsidonto, cu nrro dovo, abusando da pacicncia 
<l.t camara o roubando stu tempo, reproduzir todos os 
argumentos llll"drccidos p;Ja rnuioria da mesa cm suilen • 
taé:To do pnocer que se discuto; o mesmo parecer foi 
apresentado .ba muitos dias, corro impres~o, todos os 
nobres seMdores teem delle perfeito conhecimento. Por
tanto, farei muito poucas observações em a1ditamento a 
r,;ses argumentos pr6duzidos pela maioria da mesa, os 
,10aes no meu entender, não farão destrni•los do modo 
nt,am', Eu ouvi, Sr. presidcn!c, o-nobre senador pro-" . ferir muitas palavras; porém razões, argumentos qae ti-
vessem por fim contestar o qae disso a maioria d~ mesa 
no seu parecer, não ouvi; o nobre senador pelo Rio· 
Grande do Norte não o quíz fazer; o~cupon-se sómente 
com o incidente que. se deu, procurou provar qoe o 
nobre sanador pela província de Pernambuco tevo muita 
razão o o Sr. presidonte nenhuma; mas es1a não é a 
questão r1ua nos occupa, como por mais de uma voz te· 
11hO dito. 

O Sn. D. M,\NOEL: -Nilo mo ouviu bom. 

O Sn. ALlllliDA E ÂLDUQUEnouE:- Vou, pois, fazer 
IJroves consídtmções. 

O Sn. D. JIIANOEL:- Veja se p6de refutar os meas 
argumentos, 

O Sn. ALIIEIDA E ALnuou&nouE: -Nilo ouvi arga
mon:o algum. 

O Sn. D, 111ANOEL : - Oh f 
O Sn. ÂLIIEllDA E ALououEnou&: -Ouvi o nobre 

scl!ador dizer. • Isto ó inqualilicavel, é chicana, é de 
ehieanoiros, • mas ~ITdrecor argumentos á consideração 
do senado com o lim de rt:futar aqoelles que forão pro
duzi•Jos pela maioria da moza, não vi que o nobre sena· 
dor fize.sse; por exemplo, sobre os artigo~ citados no pa
rocer da maioria da mesa, o nobre •enador, qnaudo 
Lr•tou desta questão, rcforiu·so ao luminoso parecer da 
1ninoria da mesa ... 

O Sn. D. MANOGL :-Isto é qoo é argumentar f 
O Sn. ALMEIDA E AtnuouEnouE:- Contento-mo 

com a minha logica, niio invejo a do nobre se· 
nado r. 

O Sn. D. AfANOEL :-Isso sei eu, 
0 Sn. PRESIDENTE : - Attençi!O f 

O Sn. ALIIEIDA E ALnuoullnouE : - Presumpçiio o 
agua-benta, cada um toma quuta qoer. 

O Sn. D. MANOEL : -Discuto no pulamento ha corr.a 
do desuseis annos com as maiores capacidades do palz. 

O Sn. Pn&sJDENTE : - Peço a attenção do nobre se· 
nador. · 

O Sn. ALI!EIDA E ALnuouEnouE; - Quando ainda 
agora dei um aparte, o nobre senador disse que não que· 
rta responder a apartes. 

Sr. presidente, no parecer que a maioria da mesa of!a
recen á consideração do senado se tratasómentedo evitar a 
contradiccão de ser publicada no jornal da casa, e de fazer 
parte dos nnnaes do senado uma proposiçlo pala qual 
o senador que a emilliu foi chamado á ordem e não 
pôde lambem continuar o seu discu1so. Segundo o nosso 
regimento, o senador que profdrir palavras injuriosas, 
que dirigir sarcasmos aos $80S collegas, será chamado á 
ordem pelo Sr. presidente, ou por qualquer oulrosenador, 
porque qualquer de nós tem esse direito; seria, portanto, 
contrario no bom senso que uma proposiç[o destas, que 
deo Jogar n que o Sr. presidente, ou qualquer senador 
chamasse á ordem o ora~or, fosse publicada no jornal da 
casa e fizesse parte dos annaes. 

Alas ahi apparoce o argumento forte do nobre se01dor 
pelo Rio-Grande do Norte. • Não houve presidente nem
um do senado que julgusse conveniente esta pratica. • 

O Sn. D. A!ANOEL : -Foi s6monte isto ? O Sn. nAnÃo u QuAn.\lllll: -Sobro os artigos nada 
se disse. 

O Sn. D. J\IANomL:-0 meu discurso hade ser im
presso; ninguem hade corrigi-lo senão eo. 

O Sn. ALl!EIIIA Dll ALoUQUllnoue:-BJsta f,zer uma 
consi,JeraçJo pan so couhc~er com totla a ovidenda o 
;,bmrdo que resolta Ul opiniiio contraria ;í conclusão 
do parecer úa maJoria; a consideruciio ó a seg~inle. 

O Sn. AL~IE!D.I E ALDJIQUllnQuE: - O nobre senador 
disso • Esta v ii o em erro os presidentes 3nteriores ou 
está o aclu~l? • So som•lhant~ !ogica fosse verdad•ira, 
cita •e oppori3 atú ao apetfuicoamonto do gr.noro humano, 
quo não podt:rin murchar nas viits do progresso. 

O son~d(', contrat~ndo a jJUlJiicaçiio dos '"LIS debates 
com uma dns folhas da corto, estabdle~eu como uma d11s 
clausulas do corill'ato a impo~sihilidatla da surom puiJli
.:;.do~ nessa folha ataqués dirigid~s contra os senu~orcs 
o depuwtos. 

Ora, se se nã'J adoptar a prnvithncia do que trata o 
f-'~rocar t'JD tJUPstão, aquíllo tJne niio sedu licito a !\ida .. 
!:lo ulgum f,&scr, isto tí, utnnrhr pniJiícar no jornal •! a 

"·.l':l :.taqu·~~ p J•;so;;.cs ~~ontr.l os t!lOl,.tiJrnq da sonar! o, snn :\ 
·1ito a qu·dtJUN s:..:ualor znawhr r,,Zdr contra seus 
, I l r:;~ t:: • 

O Sn .. D nlANOEL : -Venha mais essa. 
O S ''· .hm~IUA E AJ.JWQu~nouE : - Porque ató 

l10je niiu oO oruendcu nece;saria corta medid~, segue-se 
que se não deve adopta-la? Os grandes inventos, que 
tcem m~lhorndo a sorte do gunero humano, nao l1aviiio 
antes, no entanto s:TJ conhecido bojo. Nas p1·imeira ses
.oües tln ussemhléageral não havia um jornal subvoncio
na,Jo pelos cofres publicas para pniJ:icnr os debates do 
sen~ lo; nno hnvião os Annac.<, m::s bojo mio ó assim; 
h "Í" h a um joruul que publica os nossos debates o que 
nil•l pútlu pnhliear nt:lljllr.s contra os senadores; os 
licbltJH pniJiil'ados llfS'tl )onnl ful.em parto dos All· 
r.·.nn; ~onrúOJ, p~.>:tanto, IJilO as eXjHe~~Ot\s injurios;:.s 
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de mn senador contra outro senador não scjão public.,dos 
nossa folha nem nos Annaes. 

abusos que commottcr, ú condenado á prisão, solfro a1 
penas determinadas p•Jia lei ; mas os senadores não 
estão nas mesmas r.ircumstancias: os senadores são in· 
violaveis polas opiniúos quo o:nittom nesta casa, não 
podem so!Trer pena alguma quando commollem algum 
abuso, e á vista destas considerações o resimento tem 
estabelecido algumas medidas da policia; alguns meios 
p'fa prevenir os abasos que commetterum os senadores 
que teem da emittir suas opiuiões no senado. Portanto 
não ha similis, n~o ha paridade entre uml e outra, 

Nada se quer subtrahir á publicidade, Sr. presidente; 
seria nma insensatez da maioria da mesa so o preten
desse ; em sessões publicas, como siLo as nossas, qual
quer proposição que so emitta pertence ao domínio do 
publico; se porventura o senador .emittir um11 propo. 
siçGo dnquelhs que não devão sor publicadas no jornal 
da casa, por delibcracão do Sr. prdsidentc, o qaizer 
publica-las toda vi~ em outros jornaes, o poderá fazer; 
não ha duvida nomh uma. Mas, como quer que se con
sidere a qaPst[o, à, senhores, um correctivo, um meio 
·do reprovação além daquelles que já so acbão consig
nados no nosso regimento, não permittir qao proposi· 
ciles la•s sejão publicadas no jornal official e f•tfio p ute 
dos nossos .Annacs ; d mais um correctivo, um meio 
de reprovaç~o contra a ímprudenci~ do senador que 
oiTender seus collegas: a providencia, Sr. presideuto, 
sem duvid, alguma se J·edoz a isto. 

cousa. 
Fazendo estas breves obsorv;ç~es, Sr. presidente, eu 

continúo a votar pelo parecer da maioria da mesa, 
O SR. JODIM:- Sr. prosidonlo, qaom teve occn

sião de ler o parecer separado, bom viu que os membros 
da mesa que o assignárão não tivorilo em vistas o inci
d•mle que aqui se passou : tratou-so nesse parecer uni
rament~ de um priucipio, que os signatarios delle enten
dêrãe dover su•tcntar. Este principio é sabido e seguido 
desde que o senado existe ; e esta consideração devia 
necessariamente ter muita infiuP.ncia no animo dos quo 
o assignárlío ; e do certo, quando so vô que durante Sti 
ou 37 anno.s da soa cxistcncia o teuado ainda não jul
gou conveniente estabolacer o que agora se quer ostabo· 
Jecer, nom presidente algum assim o entendeu; eu pela 
minha par•e, ao m•nos, não posso conformar-me com 
o parecer d~ m3ioria da mesa, e antes quero errar cem 
muttos ; não 1ó por me par~cer que a nossa opinião ó 
mais conforme com a índole do systema representativo, 
como tambem porque acho justo o que dizia um grande 
imperador romano, Mar~o Aurelio, que tiroha por mais 
razoava! seguir elle a opinião de muitos homens illus
trados ainda mesmo contra a sua, do que conformarem-se 
estes com o parecer de um só homem, o que dizia e1lo 01u 
rolação ao senado romano, a quem aquelle bom impo
rador procurava dar a consideraç[o e respeito que lhe 
tinhão tir~do os Tiberios e os Caligulas. 

O nobre senador pela província do Rio-Grande do 
Norte quanrlo tratou da questão que nos occupa. refe
riu-se ao luminoso parecer d~ mínorill da me1a. Senho
res, respeito muito os meus collegas e 6Ínto estar em 
divergench coiD elles, A nobre minoria da mesa consi
derou a quest4o, nllo lendo em vista o parecer da maio· 
ria, prescindiu dello inteiramente, tratou da questão só· 
mente com relacfo á indiração, 

O Sn. Dus nm CARVALIIO : - Apoiado, d o que 
devia fazer, 

O Sn. ALliEIDA E ALBUQUERQUE : - Nesta parte a 
nobre minoria da mesa não e5tá om divergencia co1n a 
maioria quo zesponde do mesmo modo, como se vê do 
parecer, á purguuta foi ta pelo autor da indicação. 

Diz, porém, o voto em separado (Lendo): 
• Ha um abysmo enorme entre esta prJtica (a pratica 

dos senadores exprimirem oxpressGcs o pen,amcutos), c 
o direito que presume ter o presideuto do impeuir a 
publicação dest oS OU daqael(as palaVras OU pensaruen
tos, porque deste modu ficaria o sen.ldor na tribuna 
sujeito a uma censura a que não está sujtJito na imprensa 
cidadão aigum brasileiro. • 

Neste topico ó qae justamente a nobre minoria da 
mesa tratou da questão otrmcidã á considerncão do 
senado pela maioria; e ainda assim, a nobre minoria 
niio allondou bem aos lermos consignados no parecer d~ 
que se trata, parque diz: I Lendo)· • .... o quando esta 
censura pudosso, ou dtlvosse ter Jogar, parece que niio 
seria conveniente que fosse exercida no sen11do nnica
mcnte pelo presidente ' como no p>recor foi proposto. 
Senhores, se a nobre minoria considor.sEo qu~ ás cen
suras mais fortes ncha·se ji s~j•>ito o senador, cm vista 
de diversas disposicõ~s do regimento da casa, não dirb 
isto. 

0~ Sns. DARÃO IJE: QUARAUIAI E DANTAS: -Apoiado, 
O Sn. Jonm: -Ora, est.\ consider1.ç~o por si s6 j:l 

devia valer alguma cousa no nosso Gnimo. 
Ma~, senhores, confdsso que entro nesta discussão 

com a m•ior repugnancia possível, o sinto profunda• 
mente que o Sr. presidenu tomasse a decir.ão desta 
questão como propria, para hzú-lo docahir daquolle • 
respeite o daquella considorsção que lhe ó devi.da! uma 
voz que ni!o seja approvado o puecer da ma10na da 
mnua :. creio, s•mhortl~. que quanuo se trata de U!Da 
questão do princ.i~ios, devo-se doixar no t•spirito, 1\ tn • 
tolligeucia de cada um mauifo;tar li~rc~en!(l o sru 
pensamento, o qao ólcbo ruelllor, ma1s JUsto o mbls 
razonvel. 

Os Sns. Souz.\ Fn.~Nco E DIAS DE CAnVALUO: -
Apoindo, 

O Sn. Jon1n1: -E niio fazer d••st!l mosmn QUclStão 
uma quost1io pessoal, uma questão de awor JHOIHio. 

O Sn. SouzA FnANco:-Apoindo. 
O Sn. PnESIDENTE: -Eu p•·co licencn no no!Jr(l se

nldor para dizer que nunca fiz, U:iO f.,~o, IWW farei 
q11estilo de amor proprio nem do>ta nem de outras qu~s
tucs como esta, 

Toios nós sabemos que o Sr. pro;f..lento, :1 vista de 
taes disposições do regimento, esl!i autorisado para cb.l
mar á ordem o senador, para manda-lo sentar-se, e ató 
para manda-h retirar-se da sah ; o, pergunto eu, sã .. 
estas provid,mcbs muito mais contrarias ao diroito do 
sen•dor do que es<ns outras quo não tonsistem senão 
om não consontir-so que se pullliq~e no jornal da cnsn 
uma ou outra esxprcss[o, positivamente contraria ao 
rt1gimonto? 

N11o hn novidade alguma cntr1l o uiroito úo qu"lquor 
cid•dfio a os to ro~poito o o do S•·n•do•· ; o ci•f.,J,To llm
sileiro, USBfiUO dO SOU uiroÍlO 110 puloli<l.lr .'I!US fl'"IS l· 
mcntos pela im,Prcnsa, fi.;a sug•Jit~ a rc>JWUJor l'ol(•s 

O Sn. Jonlll:- ~!as V. Ex. do>cbrou rpm, se o pnr.~
coi'Úa m:doi'Í;l da m"safosso ro'JrlÍtado, fi.uria Hlfr.•(jl!O• 
cidn n forca worJJ do p1·••sid""l'l Jo scnu~o, o t~dos cn· 
tondôrão o quo V. Ex. <juiz di~Jr. 

O Sn. rnr;sw~NTE: -No coou um <1ttu o '"'""lu du· 
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cida quo o JHCsidente ~rrou na in!tlli~cncí~ o ~pplicação 
•rue deu a um ou mais artigos do rogímento, ncho quu a 
Mltorida•Jo dtsse prcsidento, qua'rJilCr qnc e I lo seja. fi. 
cará cnfraiJnecida o serão dostituid~s do forca worol as 
outras decisões que elle tiver depois do tomar, 

por palavras so 111anifos!em essas cansas e esse~ 
U·HO.~. 

O Sn nA MÃO DE QuAnAIIJM:- Prohibe panca~a, nl!o 
prohibo •arcas mos~ 

O Sn. Jonur:- O ques'lo seguinte tnmbem dova 
dasnpparc••cr, n5o Vllm a propo!ito: se, annuindo o 
or•dor •o convite, d•vem as refmdas oxpressõas ser 
sup~rimid.1s do jr,rnhl da casa. Está visto qno, desdd que 
o omdor :•nnue uo convite do profiidente, nrro ha mais 
questão, domo-lo por assentado, ça va sa11S dire; esl~ 

O Sn. D • .MANOEL : - Enlào nãu h~ veria o r• curso. 
O Sn. nn!JSIPENTE: -0 que eu p~co ao nobre senador 

é que não diga que a questão ú pura mim de capricho ou 
do amor proprio; nunca a consiaorci como tal, n-m mo 
julgnrd oJienditlo. qualquer IJUe sc•ja .t deci~ão do •enado, 
nesta mesma dcclaraçüo j:í eu fiz ao Sr. vis~onde de Jo· 
quitinhunha, a quom muno respeito. 

. O Sn. JooDI:-Polo contr~rio, cu creio que. a autori
dade do prbstdenf,, nada perdo,nem a con~idor;oç:ioduvidn a 
qualquer s•n•dor, quando ont,udo o regimento do um 
modo e o ~enarJ,, o entendo de outro, ou mesmo o presi 
d~nte, Ainda ba pouco puec~u-me á primma vtsta que, 
<tiZOIIUO O rc~imontO qu~osprojectOS Vinrlos da camara dos 
deputado.~ terão a segunda discuiSão cm srguimento da 
pnmotra, e f[UU o mesmo ;e dovoria pratir.nr com os 
l'r"jectos d•J l•i regulares que tivtrorn a inid:~ tiva no 
senado ; pensei que assim so devia: t•mhem praticar 
.:otn a resolução, que.ha ponco pow.u em pria,éir:. :lis
cus~i!v, proJJOndo nlgomns rtf~,r1nas do IJO/OSO rc"girn~ntl), 
por ~1n~id•rar efla~ ref,,rmas no mc.,mo cario de urna 
lei regularnentu quo tem inidativa no scuado; V.E:.:. uão 
11 entendeu assim e ou conf'<Jrmri·m~, porque re• ool1eci 
•lUC V. Ex. tinha razão O que nós todos dovcmo< de
s!'jnr é que prevalcc•io s'mpra os lton< princípios, e 
creio que, ptovalccendo ollcs, a autorttilld~. lon~o do 
r,e,·ler, ganiu sempre. 

T11rno a repetir, Sr, presidonta, entro com moita re· 
pngnancia nesta uiscoos:io, p11rquo reconheço, olhando 
para u parer.rr da maioria, o aperto· dd <lllllcult:ides em 
•Jue e! la se viu para sustontar uma cousa que niio é sus· 
tcntavol, 

q ua;lão nqui é pois ociosa. · 
R•sta·nos agora a argumentação que f.,z n pnrecar ela 

maioria p.ra provar que existe o direito fundado, ern 
certos artigos ao rcginwnto, para mandar-se ~upprimir 
expra~súes ou pens ... wentos, já que as expressões niio 
se1·vem sooii.o para exprimir pensamento~. Toda a arga
ment•cio, etll que s~ funda o parecer da m~ioria para 
•st•bote• er qua o presidente, ou qacm quer quo s•ja. tem o 
direito de mandar snpprimir qualquer incidente, reduz-se 
a<> sRguinte sytlogtsmo, a m•u ver laho: ó proh1bido 
isto e aqu1llo, por t.l e tal artigo du rr~imento; ora, 
aquillo que é prohihido não dove ser publicado; lo~o, 
o pro;idente ~~~ quem quer quo s~j•. póde impedir CJUe 
pulllicildO isto on aquillo, qne ó prohibido pelos artigo~ 
t•l e tal do regim,nto. 

Ora, já se v e que e~te syllogismo nrro é exacto, pccca 
pelu sou eonHqu•nt~, o se o consequente ê falso, a con
seq~encia tamlwm o é. O conseqaento é falso, porque 
nqu1llo em vcral qne ó probibido de praticar-se não se 
!egue que sejo ~,r .. bibido de ser publicado, porque são 
duas coesas inleirameute diversas: póde uma cousa ser 
prohibiJa de pralieor se e não ser pruhibida de publi
,·ar·.•e, e ó isto o quo !C vtl todo~ os dias nos papeis 
publicos, nos jornaes, e por Ioda a rmte; os actos que 
são prohibictos, não ctdxão do ser publicados, antes pelo 
contrario é util, é nécecsnio mesmo quo o sejã:o para 
~.<c:armento e vergonb11 rio quem proc~de mal; assim 

ScuhurcF, o parecer da maioria da mes~ r.om~ca por pubtieão·s~ os crim~q o todos os Mtos reprehensiv<is 
atwir•r a <JUCHiiu com certas vis:ns que ruo oorar.om Córa <JUIJ prattca qu:.Jquer cid•dao. Portanto, Fenllores, 
do pr••posilv: aS>im, se a !tendermos ao ponto que fot sondo, corno já disse, o consequente falso, A consequen
e>lllbcloddo pelo Il6]Jro suoaaor pot· Prrnambu~o. roeu- c ia niio pód• doixar do sor igualmente folsa; entretanto 
nl<e<·creruos qae nãu vem no caso nom o primotro nem attenda·so bem •rac é este paralogi.lmo a base unica do p:<
o segundo <ruo,íto do pnr<'c"r; não percamos do vista a recer da moíorh; niio lhe vejo outro argumento son1ío 
qu<JsJão: !JUill é ella? O rorruolirneuto do nobre .senador est••. 
pda província do l'orn,mbur.o consisto no, tas paJ.,vras: Or~. !Jlmborn ~o disso que o voto em separado 11iiO 
' llertueiro qne sej:t subrnoaiJu ao parec<r de uma com· ap<·eso!ot·< raci~cinios, que combate apenas de leve algu
wissào n fC~uintr~ questão- se o JHesident•1 do !O~Ia~o mas Í•lÓas contidas r.o parecFr da m~ioria; mas bem se 
púte Ulandar supprimir d~ jornul <la casa quai<JUer itici• ~:~ho que niior.oull'O·e,a quem ne~a uma propos1crro, pro
dtwte quo <•CCorror M discu,s;;o,, Ora, o primeiro ponto, va-<a; nss w•gamos CB>O pro tendido direito do presi.;enle 
<fUe o parr.cer d• u.aioría so pror,úa n re,olvtr, ó- Stl o o:.t doJ quem qu•r que seja, á vista do regimento actual; 
presi:ltmte JIÚ·le convidor um orndor para retirar c :r:- a outros compotia prova-lo melnor do que o fizorão, por
.l'rcs;õ,is, quaudQ e! lo falta ao l'<lSp•Ji to d•vido ao senado, qoo onns prf,bandi ÍIIC!Imbit accusatori a~d aclori, e niio 
a um do seus ruombros, qu••ndo se :.rast~ do puuto da fomos nú< que ••st.belecemos o•sa r~gra, Portanto, n[o 
qu••stiío, ctJ. so púdo accu1ar o voto scpH•do por não ter apresentado 

Om, ninguom contesta e~t~ direito 30 pr~sidcnto. raciocínios, como alguem desejava que aprosentnsse, 
1'ambcm n•io >e trata 110 r•gimento de prohibir posiri· n~~"ndo npen•s esse direito, tinha dito tudo; devia ser o 
vamento •X pressão ou P"l.na alguma: 0 paro<ler da ma i~ l'••sumido JlOS~ivel, como entendo quo dovom ser 
waioda CX(Irimo-sQ do modo que parece J!UC o regi· as obra; do> ta natureza. 
monto occnpa-sc com palavras; drsto modo ello esta- Senhores, se passar o parecer da maioria, devemos cn
bolocc, poro !le-se-mo qne o diga, uma especio da ~o- corar ?gora a q·uo.<tr.~ pelo lado pratico, nús nos v~romos 
phisma; prollibir cou~as, pl'Ohibir :.ctos, não ó pro- em gr~ndcs dilll, uldados; s~ passar o parecer ua mvioria, 
hihir palavras; a dlJl'drença ó muito granJ,,, s~ o r.nteudo qua a l'r.,li<:a que se deve so~uir d appt·ovnt·iio 
ff•gimento prohibisso esta ou ,,quolla p·Jiovrn, p?dirt d!<<Se pHeoer nos ln do por cm grnndissimos embaraços, 
·'"'tuir-so cc.mo conseqtHwcill nr<:essaria que essas p<~· "é por rst:~ r.,ziio quo, rtfl~clin:lo sobre a tUi!lcrLI e pon
lavr:.s prnhiuidas o rletc1·mirwd ,s não d~:vi:!o fOr sandv CflltJ ó pos>ivol quo o sona<lo ad,>pto o tal parecer 
.r"''' IJi•lns nem puhli•:lldas; mo< o r••cimonto prohibo da maioria, lembrei-mo do nprosontnr um rnquorimenru 
l•lmeuto cousas uu ntl•:s : uão f,l!a cm l'al:lV r,,s, embora . qu·J dcscj:wamt•s que lamb~m fosse rcsolvi.!o pelo se-

-
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nado. Este requerimento, que aprcsantarem~s cm occa
siilo propria, consiste no scgointo : (Lendo) 

• Requeiro que o sonaao nomeie uma commissiio P.s
pocial para dar o seu parecer sohre o modo por que de
vam ser corrigid!IS as falias proforidrrs no seuado; se as 
correcçúrls devem ser sómente aquallas que forem declara
das pulo pre~ídente no acto das discussões, ouso lambem 
podem ser feitas ~e pois das dis~nssOos, e, ne~te caso, 
quando ter;llogar o direito do recorrer ao senado. • 

mesmo da representação n.~cional. E' preciso que cada 
nm lenha ccrttll:a de que sel~e.fará justiça. 

Portanto, ~enbcres, .cu entendo que é preciso t(lm&r
sa alguma providencia, porque nó! vsmos que ás vezes 
as cousas cbcg~o a um ponto que não .póda deixar de 
vexar-nos,_ no caso de que taes factos se pratiquem; mas 
tl nccessmo estabelece-la em regra, e não por arbítrio 
do qnom quer que s~jn. 

Já se vi\ que, ostabelacido que o presidente telll o di
reito da mandar sor•primir certas expressOeR e o o mesmo 
temp(l com recurso para o senado, é preciso resolver 
quando é que este reenr.io se ba de estabelecer; se o 
Pr?sidente tem obrigaç[o de commonicar ao senador, drl 
CUJa f•lla mmdou fazer snppressões, esta sua intenc~o. 
liL se vê, pelo pouco que •cabo de dizer, que gran3cs dif. 
ficulú~dus nos devem sobrevir na pratica de.te direito, 
s por ~sso en mo contentava com a nomeação de uma 
coz~nnts;~o qQa examinas!a com attençio eete objecto 
mats sabtamente dl qae tem sido feito, a déssa o seu 
parecer sobre os quesitos que acabo de propor, 
• Parece que desta maneira nós resolvemos esta ques. 

tao sem acabarmos inteiramente com alia, mas não llcava 
ta,mb:m estabelecido nm principio q1te eu entendo que 
nus nao podemos nem devemoa estabelecer 

O SR, D. MANOEL :--Ha port(l de 20 annos que te• 
nbo assento' no parlamento; estava acostumado a discu
tir com meus collegas, e levantava-m~ para Isso com 
pouco acanhamento, já pela frlmiliaridade que em geral 
se toma sempre com comptnheiros com quem se viYe 
h:~, mu~tos nnn~s, jli mesmo pelo habito da trib11na; e 
por matar fdlctdade minha tinha tido occasl4o de dis
cutir com as primeiras capacidades do palz; só me fal
tou o Sr. senador Bernardo Pereua de Vasconcellos,. do 
que tenho IDnita p•na, porque era homem com quem 
sempre se apren1ia. Alas hoje estou ncanbado p1ra res· 
pouder ao discarso do nobro senador lj• secr•t"rio, que 
as~everou que eu não tinha dilo nada, que só tinha pro
fendo palavras I N riste mundo a comp~nsação existe 
sempr•; antes que o nobrrl senador me trutasse com tanta 
bondodo havia neste banco alguem, cuj(l juizo e o aprecio 
rnuito mais do que o do outros, que tiob.a proldrido ex
pressões animadoras e que não sao ülhas da lironja, p(lr· 

Disse-se aqui h a pouco que nós não estlm~s no mesmo 
caso em que está qualquer cidadão; que, se qualquer ci
dadão pó.te publicar os seus pensamentos pela imprensa 
s••m e~nsura prãl"la, à porque està sujeito 11 uma rAspon
s~hilídade, e uds não o estamos, donde graves inconve
nteotes, se não houver nm correctivo par;~ nós, poderáõ 
resultar, e lcto mesmo diz o parecer da maioria. ~las, 
senhores, qual à a cousa que n!o tem inconvenientes neste 
mund~ "t !!:' ntcdssario pe~armos na balança da justiça e 
dl ;azao o p_ró e contra e vermos qual é a massa maior 
tla tnconvententesque upreliBnta na pratica uma ou outra 
entre doai cousas que temos do e•colber"t 

que nu11c~ o conheci lisongeiro, Eu estava tão satisfeito 
com . as. palavras do meu illnstre amigo, senador pela 
provmc1a do Pará, que niio fiz caso dos termos com que 
se exprimiu a meu respeito o Sr. 4° aeeretarl(l. 

Ora, Sr. prestdente, passo en compétir emlogica eoai 
o nobre senador ? Ello disso que não qllcria a minha 
logica ; e eu digo-lhe que não quero a soa erarnmatica, 
a sua logica, a sua rh~torica, emflm n~o quero nada do 
Sr. 4• secre:11rio, que infelizmente poncaevezea é o11vido 
nesta casa, Repito, estou acanhado, tendo de responder 
a um vulto tão proeminente, cujo discnrs(l é obra prima. 
Dem disse elle que tinha razGes novas para sustentar o 
parecer; razGes que esr.apárl!o á penetração do Sr. relator, 
que não sei porque nao confiou a redacção do parecer ao 
Sr. 4• secretario. E' com elfelto grande ousadia da minha 
parte pedir a p~lavra para responder a nm discurso cheio 
de razões novart J:i agora ni!o tenho remedia senão c(lm· 
motter a empresa, que é arriseada·, 

_E' verdade qu~ a constitukão estabelece que o senado 
n_ao é responsavel pelas opiutões que emittir no exerci· 
<:10. d~s ~u•s fancçúes, mas eu quizera que se me diBses'e 
S3 lDJUrJas e calumnias são opieilles "t Póde acontecer qne 
so protlrito no senado injurias e c3lamnias, que devii(l 
~e.r pnntdas, e na minha opmiã(l o senador es•à tíio sn· 
Jó!IO a r?sponder por ellas como qualquer outro cidadão, 
~orn a dtll'~rença unica de que o tribunal competonta para 
plga-las ó este, E en entendo qne em mesmo preciso que 
no senado existisse uma commissão especial de pobcia 
para dar o seu parecer sobre esses procedimentos, afim 
do ~ng o senado os reprima. 

s~ i;to se quizesse ostabelec.er, en daria o meu voto, 
porquo deFej~ muito que se zele a repntaçiio de polidBll 
da parlo do senado e que elle B.<iba dar exemplos de 
bom trato, de urbanida~e e de respeito reciproc(l não 
~úmente ao p(lvo, ma~ princi~almente ás nossas assam
bléas provinciaes, que em tudo e por tudo procurllo imi
tar o que se passa na nssemblóa gorai. Essas questües, 
o•sas intrigas, essls injnr•as, essas calamni•s que aliás 
niio podemos dài.xar de reconhecer que desde tempos re
motos teem apparecido cm casas desta natorezn, n~o nos 
fdZ?m honra, e port~nto da nossa parte dev:iamos nlgum 
meto empregar para cohihi·las, U111a r.nlumnia, uma il•
juria ó um crime que n:iQ pú1e deixar do ser punido, 
porque, se o niio ó1 pú Je trazer consoquencias •nuíto mais 
funestas ; se n:io se cohibirew taes acto;, ó Mturnl quo 
venh:1 n acuDI.ocor ~!suma voz. o quo se tom j.i visto 0111 

nl3u ns p~izns regidos pelo ~y>t<~ma representativo como 
o; Estldos-Utlidas, onde ji a:ontcc"u um roprosontar.ta 
li~ na,;ã.o ~sm~slnar a outro. em p!un) sussãt>1 no sl'io 

S6nhores, se eu me contentei com proferir palavras, 
di-lo·ha o senado já, e em brave o paiz, quando o meu 
discurso fôr pnblirado. Se consegui demonstrar que o 
parecer da mesa nüo po~ia ser adoptado, 6 p1 ra o pai c 
qu.a nppcllo, ó para os homens imparciaes qae appollo. 
Se o Sr. 4° secretario foi capaz de demnir, não digo 
todos, mas um só de meus argnmenlos, dig~-o o senado, 
decl&ro-o o p•iz. 

Mas, qual foi o argumento novo do qn~ se servia o 
Sr. 4° secretario e que escapou á penetraç~o do Sr. pre
sidente, e d(l Sr. 3° secretario "t F(li este: ha pouco 
autorisamos a me>n pora contratar os trabalhos do 
senado, o entre as condições do actud contrato ell.isle 
umn, prohibindo que na folba oilldnl appareçilo ataques 
aos membros do senado e ·•a outra camara, excepto 
quando filr eat def~za propri.•, assi~narto o nrtigll ou 
correspondoncia pela pessoa que se defender: conclu
f:io-logo, a mesa fez muito bem em declarar que o 
Sr, president~ tezn direito do mandar riscar os il.ciden
tos dos discursos dos oradores-! Ora, senhoN~, isto é 
argumento? ll.•la é a r.zão nova descoberta pelr• s~gaci
dade do Sr. li" secretario, cm fovor do parerct? Que 
somelhanca tem urna cousa com outra? 
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Nós, autorisando a mosa para fazer am contrato, lhe 
damos facu!Jade para e1tahelecer condiçues; ~o á entra 
pano não convém, n~o se celebra o contrato, e o Sr pre
sidente on a mesa vai procurar outras pessoas com quem 
possa contratar a publicação dos nossos trabalhos; qno 
tem isto, senhores, de commnm com a intlicaçiío do no
bre senador pela província de Pernambuco, e com o pa
ro~er da maioria da me~a? O>que exist" no ar.tual con
trato é, como disso honrem o nabre sen<dor por ~lin•s· 

dento, como parece ontcndor o Sr. 4" srcrctario, qno nâC1 
sei púrque levou tanto a mal que ~u fallasso em desleal· 
dado, quando notei que o parecer devia fazor monção 
das pala~ras-ohrigado, meu povo. 

Disr.n o Sr. 4' sdcrt~tario que o voto em s~parado está 
qoa8i de accordo com o parecer, qn<n1lo o voto separado 
aiz justamente o contrario r E' verdade que o voto sepa
rado não contóm mnitas palavras, esr:ílaconico; é o estylo 
qun inv•jo de dizer muilo em poucas pnlavras, c foi oxa
ctamente o que aconteceu aos nobres 1° c 2° sccretari~s 
que disserão tudo cm um laconico parecer; porque? 
Porque a musa era boa. Porque a mniorta da mesa disse 
muito, envolvendo-se cm questões inteiramente fóra da 
ordHm? Foi porque a causa ora má, era preciso encobrir 
a ruindade da cansa com os meios do que os rabulas CDS· 
tum:io servir-se quando aefmdem causas injustas. 

· Geraes naia def,rencia que a mclsa tom com os m•mbros 
das camaras, porque ~fndo o jorn•l subveucionado 
pelos Cúfres publicas para poulicar os trabalhos ao 
senado, parece razoavlll ·que' elle não publique at;.quos 
aos membros do palarmento, excepto no caso indicadn 
em um dos artig•)S do mesmo contr•to, qoe senrto bila
.terai, obriga as portes contratantes; restando a rescíMio 
delle, no caso de f•ltarem ás ccmdições estipul.das. Sd, 
portanto, a folha offidal não poblicl cousas oiTensivas 
aos membros das c.maras, é porqne se olJrigou a isso; 
mas 6bserve se que os ataques podem apparec~r. sendo 
cm defosa propria e com assignauua da correspondencia. 

0 SR. VISCONDE DE ALDUQUERQUE.:- A p~Javra rabula 
não é m:i. 

O Sn. D. MANOEL:- N~o é ma, ti pnlavrn da lei', e 
ha r3bulas que sabem muito mais do que alguns l•gistas, 
h a homens que niío são formados e que toem, não só 
muita hcão como mnita pratica, e fazem boa figura. 

Mas, !eohores, combatendo o parecer, não mo conten
tei com argnmentos; tirados do regimento reco1ri aos prin. 
cipios geroes, citei a constiluicão, emlim ~xpendi as 
razões qne me SDigeriu a minha fraca intelli~encin, em~ 
lisongeio de que ficou bom patente a fraqueza dos fun
damentos do parecer. Como respondeu o Sr, 4° secre
tario? Parece qne S. Ex. dormitou emqu•nto eu f•llei, 
e Jimitando•se a dizer muito pouco (não fallo da! razões 
novas), deixou de parte todos os mens argumentos, o o 
que 11 mais de admirar, as rdzllos velhas do voto sep,rado 
E receiando encarar a questão de que me ocoupei, fallou 
na conveniencra da medida tomada pelo Sr. presidente, 
sem provar, como lhe cumpria, que ~lla era baseada no 
regimento, ap,zar de estarem cit~dos muitos artigos doll" 
no parecer que o Sr. 4' secretario apen~s assignou. Não 
qui' o Sr. 4' secretario considerar a que<t~o em hypo· 
tbese, examinando se aspalavras-obri~ado meu povo
são daqoellas que o presidente póde mandar supprimir. 
Nesta partd seguiu o exemplo do parecer, que naoa disse 
a tal respeito, porque a maioria da mesa viu-se em 
grandes apuros. 

Peco licença ao meu ao 'ore amigo,sanadorpelaprovin
cia de Alinas-Gera•s, p1ra não concordar com a sua opi
nião. O que denlogará indicação do Sr. vhcondide AI· 
buquerque? Quando se trat\ destas qnastlles, é neces!ario 
inv;stigar as cans~s qoe a1 produzirão. O que deu oc
ca~i4o á indicação olf~rocida pelo nobre senador por 
Pernambuco? Foi o facto de ter o Sr. presideo:e man· 
dado riscar as palavras proferidas por S, Et.-obrigado, 
meu povo -; não podemos tratar da questão do parocur 
sem termos em vista o facto qne deu origem á indicaciío. 
Pergunlo en: estabelecendo nós o principio do que o 
presidente nao tem o direito do mand"r riscar os ind. 
denros dos discnrsos dos senadores, não envolva isto uma 
reprovação do acto praticado peloS r. presidente, de mnn 
du riscar as palavras -obrigado, meu po~o - !Jrofe
ridas pelo nobre senador pela província do Per nnmbnco? 

Senhoros, jli disse que esta questão, comquanto soja 
impcrtanlc, ú de uma simplicidade tal que não necessita 
de adiamento nenhnm. A quest~o d importante pois que 
trata·se dos direitos dos senador3s, mas é de naturesa 
sim piei, porque silo claras e expressas ns disposições 
do regimento. Ab I f•lta-me nm grande aranmnnto ... uma 
rdz«o nova I En disge e repetiu o nobre 2' secretario q·ne 
a intelligencia do regimento ó tão clara nesta parte que 
sobra ~lia nenhum ~os antecessores do Sr. presidente 
tinba ti· lo a menor du •ida ; r.nMa nas casas do parla
mento se praur.ou '' acto de se mandar riscar palavras 
dos discur;os dos senadores 1 E' o que disse o Sr. á• 
secretario. • Oh I desta maneira não lu veria civilisaçilo, 
estaríamos estadonarios. • Senhores. en preveni est~ 
objecção quando disse que o Sr. presidente nos tronxo a 
luz ; nós esta vamos nas trevas, S. Ex. occupou a carteira 
e dis~e: • Pois, senhores, ha SG annos que Vl~ora esta 
regimento e m~us antecessores não o entendêrão? • 

Mas a logica do Sr. 4. 0 secretario descobriu no pro
gresso do espírito humr•no, na civilisação, uma razão 
nova em favor do parecer. Foi a grande civilisaç~o. de 
que o Sr. presidente e o Sr. 4° secretario s~o aJIOstolos, 
que descollrin a vcr:bdcíra intelligencia do regimento, tl 

mostrou o erro cm que estiverSo os presidentes que por 
espaço de 35 annos ocupárão a cadeira em qne cst:l 
assentado o :>r, visconde de Abaotú I Pois não ú nadJ a 
pratica constante do euton.Jor o regimento por todos os 
presidentes, c mosmo pelos outros senadores I Não sei so 
o Sr. 4• secrelario se deu ao estudo de jorisprudencia; 
em todo o caso, pel'o-lho que leia algum trat"do do her
mon-utica jurídica, para poder fallar com mais conhe
cimonto de causa. 

S:1o, pois, duas razões novas com que nos obs~quiou 
o Sr. 4° socrctario, cm suilenta(·fio do parecer; contraio 
tio senarlo com a cmprtza do Corrf.'io .Mercantil; pro• 
~rosso do e>pirito humano, civilisação I C1101 o1Iuito, 
estas razúos novas cscn pârão no mata eSCI'upu/oso cui• 
daio, com que o Sr. prcsil!ento examinou a indicação do 
Sr. vis·:onole de AI!Juquorquo I 

Fallei em leaklade da commissilo e fJ.IIei de proposHo, 
porque era necessario que o paiz tivesse perfeito conho· 
cimento d~ tudo quanto so tinba passado a esta respeito; 
era mister que no parecer n[c se occullasse padn, que se 
dissesfo tudo, porqoo além do senado e.1tá o paiz para 
prof~rir 0 dOU verdict a respeito do pro•·edimento du Paro aqui porque me parcr.o que nnrla mais disso o 
Sr. presidente do senado, Se os senadores fallilo aos seus Sr. á0 secretario, que na vertia r!" deu mais uma prova 
deveras, I~ está no rPglmonto providen~iado convonion- do quo púUCo sn ocup 1 destas maiorias. 
temente. Ampliar disposições tão terminantes, augmontnr O Sn. J>RESJDJmn:: -Acho que o nobre s~nndor 
as medidas polimos, não cal!~ na attribuicão do presi-- niío devia concluir tlosLu modo, dov~mos porsuadtr·nos 



-

-

-----------...... -~..-.. .. 1)"1' I 

SESS10 EM ;23 DE AGOSTO DE lSOl 21tí 

qua cada um do nó> ao occupn muito do todas as mate· 
rins qua 1iio submettidas á deliberação do senado. 

nito devia fallar nesta casa cm semel!Janto màterla; e 
estas mesmas oxpre~súes farão mandadas riscar. 

O Sn. D. MANOE~ : - Pois não posso dizer que um 
senador estuda pouco Chtüs matorias ? Posso boga· 
ramente. 

O Sn. VJscoNm~ oE A~nuouEnoun:- Trcspaginas. 
O Sn. DrAs VmmA: - NSo sou suspeito em rolsciio 

ao nobre presadente do senado, professo-Jbe multa estima 
e considera cão, !Las ent"ndo qoe em relaeão á execuçiJ:o 
do regimento nl!o me devo dtixar lbV&r nem de leve por 
pre;onceitos, e sind~ muito menos por paixão; receio 
muno as consequenctas que possilo resuhar deste facto, 
porque, sennores, quando so trata de estabelecer um 
principio justo, devemos obrar independentemente da 

O Slt. DIAS VIEIRA:- Sr. presidente, tomei a pa
lavra apan:ts Jlara justificar o voto que tenho de dar 
nesta qu~stiio. 

O honrado senador por llinas·Geraos, que fallou ante· 
riormente, disse que trntavamos o gora do fixo r um prin
cipio sem attoncàu alguma ao incidente ou incidentes 
qa~ se derão na casa com o nobre senador pala provin· 
cia do P~rn~mbuco, autor da ind:caç:lo; entretanto eu 
v,;jo que a maioria da mesa em sou parecer teve em 
vista esses incidentes, por se ter a alies referido 0 ii
lustrado autor da indicaç~o no discurso com qao na 
sessão de 20 de julho procurou justificar a mesm~ 
indicnçllo. Portanto, entendo que ao senado cabe agora 
emittir o seu juizo, apreciar o procedimPnlo do presi· 
dente da casa em relaç~o a esses incidentes. 

tudo, não olhando para a actualidade, mas para o f11toro 
Que garantia tenho eu, não direi em relac«o ao nobr; 
presid~nte actnd, mas em relação a qualquer outro preal· 
dente do senado que embirre em mandar riscar expressGes 
minhas~ Se considero o íllustre senador por Pernam· 
buco, njo qu~ ó um homem notavel no paiz pelos seus 
serviços ( Ap1iado1 ), notavel peb franqueza comlque 
sem pro falia .• 

O Sa. D. MANOIL : - Ha que annost 
O Sa, Dus V tEmA·- •.• notava! pelo modo por que 

se exprime, e se o faz alguma vez com alguma liberdade 
nunca tem em vista otf~nder a BdUS collei'a& nem a nln: 
guem. 

O Sn. D. MANOli:L: -Como S. Ex. dizsempre, ti um 
cavalheiro perfeito. 

O Sn. DIAS VJRIDA : - Ora, se tudo isto alto serre 
de garantia para que se deixe de eon•iderar lnjorios as 
suas palavras, como é que posso considerar-me garanti· 
do no foturo com o parecer da mesa? O pr•aiaente do 
senado poderá mandar sapprimir, qu,ndo quizer,ss mi• 
nhas palavras. E' verdade que a mesa diz que al~ruoa 
ineidentes o presidente niJ:o póda supprimlr e 11m outros ; 
m~s quaeR slo os incidentes qoe slle pMe maJtdar aup• 
painair? O parecer niio indica. 

Ainda mais : pelo parecer da maioria da m~Ra se vô 
que ella reconhece no presidente da casa o direito de 
vedar a publiaaçiio da algons incidentes, niio do qualquer, 
m1as dnqucll~s que contiverem expressões po.•itivamenta 
prohtbtdas pelo re~imeuto. No regimento da casa n4:o 
vejo semelbante far.uldado, e o porecor da illustre maioria 
da mesa parece que quer determinar essa faculdade por 
meio da uma doduccão. Argumenta· se que. sendo ve . 
dadas pelo regimeoto taes e determinndas oxpressGes o 
presidente, fazendo sensível esta acto, parece que co:Uo 
consequencaa deve !edar a publicação dessas palavras; 
porque, se elle repnma ou veda ao senador na occasil!o 
de proferi-Ias, é porque não devem apparecer á luz pu· 
blica. Não sei se os mtus honrados collegas p•nsão ~omo 
eu; o facto de se mandar supprimir do jornal d~ casa 
e~pressõ~s ou proposicGcs proferidas, na hypotbese de 
na o connr o orador na supprossJo; eu considero uma 
verJadoira pena c em mataria da penalidade nilo se ad. 
miue semelhante ampliaç:io. 

E•t.b~lece-se uma tbeoria no final do parecer qae ea 
n!o acho conforme; pra tende-se abi que a faculdade de 
m1ndar risc•r upres•lles injuriosas procede da in
violabílidadc que lemos como senadores, Senhores se 
fóra desta ca;a os que usiio de expressões injuriosas ~ao 
punidos segundo o processo estabelecido nas lei1 cri· 
mínaos, o nosso rcgim•nto pqui lambem nos mRige pa• 
na'; o sen•dar pó·Je ser chamado á ordem; se insiste, ct • 

prosi•lonto póde manda-lo sentar, e até vóde manda·lct 
retirar; por conseguint~,vinbamosa Rcar em peior con. 
dlçilo, tinhamos duaR panas cm lagar de uma, e isto· 
tornar·se-hia atroz ec.m o ~rhitrio qu~ se quer conceder 
ao presjjente da casa, visto que, n!io se classiRcando as 
injurias, !la sempre alguiD arbítrio: eu como senador 
nilo teria o direito nem o desabafo de appell•r p~ra o 
publico, sugeitaodo ao seu juizo as expressões por causa 
das quaes o presídentd me chamasse á ordem, me Dlart· 
dasio sentar o a retirar. 

Mas o partcer da commissi!o, deix~ndo entrever que 
ha palavras qne pod"m ser supprimídas não nos dJase 
~~~m. õ o ç~mJletontc p:tra decidir se ellas são ou nlio 
IDJ~nosas. S"e, por exemplo, fU considero a questão em 
"ralaç.~o aos inaidenlos que se derilo, entendo que o modo 
porque se exprimi11 o honrado scnarlor por Pernambuco 
agrad?co~do as expressões mni; ou menos ]Jenevolas qu; 
lha dtrigtrão alguns nCJhros senadores n~ occasião cm que 
elle fallava, nl!o oonlérn injnria ou oll'on.<a algum~ ao 
senado; entretanto, o nollro presi~cnte determinou que 
ossas palavras não fossem improssas, e o senado ainda 
não cmittlu juizo nenbun1tí~erca dis~o. 

Mas diss~ o nobre senador por Minas-Geraes , A parte 
oil'dndida não rdwrreu, e ponanto, não havendo recurso 
n•ls nilo podemos emittir juizo nenhum a esse respeito .' 
Não penso do mesmo modo; nós ni'ío dicidimos ncerca 
daquelh iucideule, mns dovemGs omittir nosso juizo 
acorca do parccõr cm rol~tcão a elle. 

O Sn. D. M,INOEL: -Está claro •. 
. O Sn, D1As V1Em.1 : :- T~nto mais, q11anto poste· 

normcnto, em outra sessao, o mesmo honi'Udo senador 
tot!do sido chamadn. á ordem porque !aliava em olignr~ 
dua, usou das srgamtiJS cx.prt)Ssúus , Eu não mo 1om .. 
lmiVa de quo um cus1 do la~rrro não se falia em corda ••• , 

O Sn. vt.•corw~ n1' AJ.UIIQU"nQUll :-Em forca. 
O Sn. DJA< Vtr.lll<l:- "" q•wrt!ntl<J signiflear 'IIIJ 

D~m3is, Srs , os indivíduos que nqui se assonlão só 
vônt pam cá depois do certa idade e com tacs ou quaes 
títulns, rrue o rccommontliio ao paiz e toem direito a que 
se lhes paeit~ mais attencilo, não resulta inconveniente 
nenhum de que cada um do nós EO dirija nas suas acçGe~r 
ou no seu modo de obrar como lhe parecer m~is acertado • 
Não precisamos de tutor ou censor para os nos~os a~tos ; 
essa tutela ou censura tende a entibiar-nos no modo tle 
fnJ!ar, tende a que n:to tenhamos no parlamento a fran· 
queu que o paiz tom direito de exigir do nós. Compre· 
hondo perf•Ji;llmento a necessidade da convonioncin cóm 
que dovomos fullar ne&ta casa e geralmente cm toda a 
pmn; m3s pelo quo não so Ilude deixar á cada um de 
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nús o ajuizar dessa convonioncia? Para que nrmmr o pro·' nonhnm precedente em contrario, de que eu tenha Iom· 
sidente da casa com a flculdadc de nos ir as miios ao braAça, se tem fdito. 
menor incidente~ Não rdpoto isto con.voniente nem justo. 0 Sn, VALLASQUJ>H: -Perdóe-mll v. Ex., será assim 

J,ovado, portanto, por e>l3~ c.onst~eracõos, tenho de na opinião de v. Ex ..... 
votar contra o parecer, e senurot moJlo se porventura . . 
o honrado presidente do senndo quízer enxergar neste O Sn, VISCONDE DE ALDUQUEROUE:- Qoo ó mfal-
meo proc:edJmento um acto de menos voneru,ão e res• llvel.... · · 
peito pela sua pessoa. O Sn. D. MANOEL :-Apoiado, 

. Ning~em mais tendo a palavra, ficou encerrada a O Sn. VALLASOUES.- .... mas todos os projectos que 
dlScussao por falta de numero p·•ra se votar. toem um parecer não podt'm passar para a 2• ducuss!o 

O Sn. PRESIDENTE deu para ordem do dia da seguinte sem que se adopte uma ou outro cousa. Agora ha dons 
sesHiio: pareceres oppo~tns entre si: qual dolles c! que deve 

Votação da indicação, coja discussão llcou encerrada; passar paro a 2" díscu;sao? · 
As matarias já designad•s e trabalhos do commíssões. O Sn. PRESIDENTE:- Sobre isto é quo se deve votar, 
Levantou-se o sessão ás 2 horas e 40 minutos da tarde. no min~a opinião; na 2• discussão. ;o p. houver, é que 

· se ha uo votar sobre as materias, Na 1" discussão o se

Presidencia do·Sr. ·visconde de Abaeté. 
.- ' ~ . 

SUIUIARIO. -Expediente.- Ordem do dia. - Indica. 
ção do Sr. visconde de Albuquerque.- Dispensa das 
leis de amortização; - · · 

A' 11 horas menos 7 minutos.da manh~, o Sr. presi· 
àentc abriu a aessão achando· se presentes :lO Srs. se
nadores. 

EXPEDIENTE, 

O Sa. 1° SECRETARio leu um- olllcio do ministerlo dos 
negocios da agricultura, commercio e obras publicas, 
acompanhando as informacOes pedidas sobre as estradas 
da província do Espírito· Santo,- A quem· foz a requi
sição. 

Foi approvada a redacc!o da resolução ácerca dooillcial· 
maior e mais empregados da junta do r.ommercio do 
Maranhão; 

Forão sorteados os Srs. barão do Muritiba, visconde 
de 1equitinhonha, Rodrigues Silva, Dan tas, Vasconcellos, 
Araujo Ribeiro e visconde de Sapucahy, para a depnh· 
çilo que .tem de apresentar a Sua Magestade o Imperador, 
para a sancçiio, os seguintes pr(ljectos de lei, cujos auto· 
graphoa eão lidos: l•fixando as forcas de mar; 2° fixan
do as de terra; s• regulando os efl'eitos civis dos can
meotos. 

ORDI!M DO DIA. 

INDICAÇÃO DO SR, VISCONDE DE ALDUQUERQUII, 

nado vota simplesmente se o objecto devo passar para a 
2• discussão; parece-me que é iitO expresso no regi· 
mento. Os senhores, pois, quo julg'o que o parecer e o 
voto em separado devem passar para a l)• díscuss[o, 
queirão lovantr.r·se. · 

Não possárão para 2• dlscussi!o. 
DISPENSA D.lS LEJS DE AIIIOBTIZAÇlD; 

Entrou em 1" dtscussão o proposição aotorisando o 
governo a conceder ás corporaçGes de mão-mona licença 
para ndqui~írdm ou possuírem certos bens com dispensa 
das leis de amortização; passou para 2" discussão. 
. O Sn. DrAs DE CARVALIIO:- Sr. presidente, r~quelro 
dispensa du interstício para entrar esta mataria em dís• 
cussl!O. 

Foi approvada a dispensa. 
O Sn. PRESIDENTE declarou es~otada a ordem do dia, 

c mar:ou para a da seguinte sessiio: 
2" ài1cussáo do projecto do senado autorisaudo o 

governo a conceder ás corporações do mão-morta licença 
para adquirir ou possuir por qu•lquer titulo terrenos ou 
propriedades; 

1• dita do projecto ronccdendo no estudante Manool 
Pedro Cardoso Vieira dispensa de idade para matricular
se na faculdade du direito do Recife; 

S" dita da proposiçGo da camara dos Srs. deputados 
npprovando as condicúcs cJm que pela presidencía da 
província do Pernamhllco fui entregue a igreja do coll~gio 
do Recife á irmandade do Divino Esplríto-Santo; 

~· dita da indicação autorisaodo a mesa para contra· 
tar, sob as condicçGes que julgar mais convenientes, a 
publica cito dos debates do senado da sess~o de 1862; 

2" dita da proposiç3o autorisando a mesa a reformar 
o serviço da socrctarín, 

E trabalhos de commissGes. 
O Sn. PRESIDENTE:- Vou consullaraosenndo se julga · LtJvantou-sc a sessão ás 11 horas c 20 minutos da 

que o parecer e, voto em separado devem passar para :1 manhã. 
stgunda d'iscus1iio. 

O SR. VALLASQUES (pela ordem) :-Penso qne a 
votação não pódo ser assim: como ha de passar da uma 
discussão para outra duas cousas oppostas entre si? 

. O Sn. PnEsJnllNTE: -Na prímeira discussão de todas 
as·indicaciles e de todos os prr•jectos· de lei o que so põ•J 
n votos ó se devo passar para a s~gunda discussão; na 
primoim tliscussilo nilo h a votação sobre ma teria nenhu
ma; na segunda discussão ó que ha Vútaçffo sobre ns ma· 
terias. A votaçiio sobre a primeira discu,slo equivaw a 
votar-so se o senado quer ou JJiiO tornar om cons1dern· 
1:iio a mc~t~rin: é o q11em~ pnrece ~~~~sem ol!j~C([O, sem 

4cta 

DE 2() DE AGOSTO • 

Prcsidencia do Sr. v·iscondc de .db~eté. 

A's 11 homs da mnnhil, feita a chamada, nc!Járiio·se 
prosent1s 20 Srs. senatloro~, faltando com couR~ partici
pada os Srs. 11onir.,' Cerquci•a e Mr.llo. Cunha Vuscun
cellos, b~riio do Antonina, barão de 11nroim, h• rito de 
Cwgipo, barilo S. Lourenço, Baptista da Olivnirn, Bor· 
z•!s Montl'iro, Vinnna, 1Iirandn, Sinimhú, ·silvcíra d~ 

I, 
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MoH~, JoJ,im, Dias de CarYai!Jo, ~· .!tlanod, marqur.z dr 
Caxias, mJLrqucz de Itnnhacm, VISCOnde de Itaborahy, 
viscunde de Mara~guape e visconde do Uruguny; a sem 
o lia ,,. 8rs. Souz:1 I)Urliroz, Paula Albuquerque, P;mfa 
Pc•ssoa, F"rn cntlr.s Torrcq, Fonsoca, VIS~onde àa Doa· 
Vist• o vlsounde tlu Suas,un:l, 

O Sr. presidente de.·larou que não podia haver sessão 
jtor f,.lta do numero paN fo'rmar casa, e depois do con· 
vidar n• Sr•. sen uloros presentes pera trnb:dhart m na~ 
cumrnis .• Jos, deu p.1n ordem do ub as mat,rias já dosig 
r, adas. 

Ell 27 DB AGOSTO. 

Pmideneia do Sr. 1li&candc de Abacté. 

O Sn. VISCONDE DI! Atnuou&nouE:- Jl'aca V. Ex. o 
que quizcr, 

O Sn. D. MANOEL: -A reclamnçã1 do Sr. viscondtJ 
do AlbuquPrque é juslissímo, o V. Ex: acaba do reco
nlweer i.•so mesmo, A ntta, portanlo, niia está rodigid.\ 
como dev~ra estar, e nem 80 podia pOr a votos a indi· 
cação. 

O SR. DARÃo DE PlnAPAM4: -Apoiado, 
O SR. D. MANollf.:- Logo, qnern redigia à acta não 

tlOiltou a hi<toria cumo a devi, rtfdrir; cumpro, pois, 
que se corrija a acta. 

O Sn. PRESJDENTII:- Logo quo se admittir a decla
ra;a:o que faço, ba de so corrigir a acta no· sr ntido rlo 
que foi offorecido á votação do sPnado, isto ó, o parecer 
da commissilo com o voto em separado. 

O Sn. D. MANOEL:- A indicacilo n!o podia sr.r sob· 
mcttida á vot•çlio; o que se queJia era ... Alas nlio entro 
cm intancu~s. 

0 S~. VISCONDE JlE ALDUQUEftQUE: -E11 já esperava 
a i nter1 retaç!o. 

O Sn. D. MANOJlL:-Em objectos desta notureza de· 
via haver mais cuidado na redacção da acta, n/ro devia 
ser lida sem qae algum membro da mesa a examinasse. 

SG~IuAnro.-OIJ••rvac~•s dos Srs. visconde do Allnt· 
qu•rqa•, ll. Manoel, Silveira da Mott• •. Dias de Ca~· 
valho e Almeid• Alhuqoorqoe.-Expetllente.-Rsctl
fi•:acào do Sr. viscon1q do Jr.qoitínhonha.-Ordem do 
dia- Dispen~a das lois da amortiz,c;o, Observações 
dos Srs. Danfns e V,fconcellos.-Dispen~a de i~•d· 
p··ra rnatricul•. Observações dos Srs Ptnna e D 
Manoel. O Sn. PRESIDENTE: -0 Sr. sapador sabe que pelo 
A'R 11 hora.• ~l manhã, achando-se pr•sente numero re&imento quem ti encarregado de fiscalizar a rciacçilo 

mffiri•nte de Srs. senadores, o Sr. preiid•nte abriu a da o~cta ó o Sr, ~· semtario, 
sessõo O Sn. D. MANOEL:- .Mas o Sr. 2" secretario não 

Foi !itla a act~ do dia~~. estava presento. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUllllQUE:- Nlo O Sn. PnESIDENTE:- A qucstilo está tPrminada. 
pu~B r.uvir bem ao nobre secret~rio, V. Ex. tenha s O Sn. D. MANOtL:- E Isso tem rdhçilo co·n o quo 
1ond~de t!e mandar-me a •cta. (E' ralis(cito.) diz um artigo publicado no Jornal do Commercio. 

Eu o qae desejo 4 fixar b•m o que so pas>ou ; suppo· o Sa. PRESIDENTE : -A questlo ó sómente sobro a 
nho que a ada é o tr.nsnmpto fi~l dJquillo qao se pns- red 1cção da acta. 
son no senado 

Diz ella (lendn/, Foisnbmlllidaá votação e rejo!- O SR. SILVEIRA DA JIIOTTA: -A acta diz que 
tada a indicaç~o do Sr. visconde de Alboqutrqua com foi rejeitatla a indicação com os pareceres. 
os pareceres a respeito cuja discusF[~ ficára encerrada n~ O Sn. PARÃO Dll QuAnAIJIII: - Jnstamentt•, o quo se 
ses,ão anterior. , Supponho que o que se passou fui rejdt~ll foi a tal Indicação. 
i~lo: V. Ex. P' z a Voto.& 08 pllrecPres da maioria .8 mi· O Sn. SILVEIRA D\ MorrA:- Entendo que o quo se 
noria da mesn, o não a ludicacito : foi 0 qne eu oUVI, por· pas1ou r. o senado foi a r~jeição dA in~icacao. 
qne tambem votei: Limito· IDO portanto a estl reclama-
ção; V. Ex. fará o quo entender mais conveniente. O Sn. D. liiANOEL: -Nilo ha tal. 

O Sn. PRESIDENTE: -Eu digo no nobre senador o que O Sn. n4n.to DE QuAnAmll:- Foi exactamente isso, 
me parece qoo se passou. A indicaç«o do. nobre senador O Sa SILVEIRA DA 1\IOTTA: -Nilo sli so se proce· 
era um queaito ou pergunta que no parecer o no !oto em deu bem ou mal, nilo discuto o vencido; mas, por-
separado fui reduzrda a termo• precisos e rosolvrda. gunto, podia haver p3recar sem objecto~ 

0 Sn. VISCONDE DE ALBUQUEflQUii: -E' O que V. Ex. 0 S~. PARÃO DE QUARARilol;- Está claro, 
quiz. O Sn. D. AIANOEL : -E' outra cousa. 

O Sn. PRESIDENTE: -Perdôa-mo v. Ex., o qne se O Sn. SrLVEIAAM Morr4: - Ora, não podendo ha, 
pa!Sou quanto á votação ó o seguinte: propuz á votação, ver parerilr s•m objecto e Pendo o objecto desses pare· 
se passa vão para a 2" discussão 0 parc·eor .8 0 voto em ccrcs unicamente a indicação, havendo dou1 parecdres, 
esparado, e o aenado respondeu pela nPgatrva. um pró e outro contra, ó claro que rejeiundo·so um e 

O Sn. VISCONDE DE AtnuaunouE: -Mas isto nUo outro, está rejeitada a indioação. 
está na acta. o Sn. DARÃO DE Qu4nADI!I:- Querem ncutralisnr a 

O Sa. rnEsiPENTI!::- Não, sanhor, não está nas tos derrota. 
termos, O Sn. D, MANOEL :- Os que h var~o a derrota fo1fio 

0 Sa. VISONDE DE ALDUOUE~QUE:- Basta, basta, 01 senhores. 
o SR. D. A!ANOEL; -Dast3, não; tl preciso insistir. o Sn. SiLVEIRA DA nloTl'A:- lfnvPndo dous parece-
o Sn. r RESIDENTE:- A votacão, portanto, foi Dssim: res, os quocs linhão o rnesmn o!Jjecto que. ora a in· 

50 pass4va para a 2' discussão o parecer ua maioria da dicnçüo, entendo quo desde quo o ~o nado d1sso. • N:lo 
m0, 3 , com o voto em separa lo: póLio-se emendar a acta apJlro~o nem o parecer nem o voto em sep~rado • o 
nosto scntilo. •soJJtiuo cm rrue o senado votou foi quo não tomBYa cm 
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úonsidoraçfio a intlicacilo; i, to 6: o senado jul~on quJ nfio · 
crol llecossndo f•zor a pergunta fjGO o Sr. Viõcondo de 
Albuqucrqao ft•z na indicação; 11i\o SCJ!vcu a duvida, 
disso • Não ó neccssaria esta pergunta. , 

O Sn. D. MANOEL: - Tovo o qnâ 
O Sn SrLVErnA DA MoTTA: - Outro Eentit!o. 
O Sn. IJ. MANO~ L:- Isto ó outra cousa. 

o Sn. D. MANOEL: - lss~ ó do nohro 8enndor. 
O Sn. Su.vr.InA DA MOTTA: -Isto 6 o que mo parece. 
O Sn, D. MANOEr.: -Por isw ~igo quo ó do nobre 

srmador. 

O Sn. Su.veJM DA MoTTA: - J:\ vô V. Ex. qao 50 
a-.aso a acta für en.onrbda, como intllca o ml>re ouador 
que rcclaDiüU, púlo ser quo a twouda r~;.ugu~ ao C~J>i• 
ruo da dcchno do sortado. 

O Sn. SJLVEinA DA McTrA: -Até nrro nssisti ;\ vo
tac~o. 

O Sn. Dus DE CAnvALJJO: p,,co a palavr.1. 
O Sn D. MANOEL:-0 espírito do decisão, não; pois, 

se ó o que se v•nt~u. n.ou collcga .. 

O Sn. D, MA~OE~:- A h I cntiio ... 
O Sa. Su.vsrnA DA Mo'rTA: -Mas mo rnrec" qne o 

rengrJo, tendo rejeitado am.bas as cousas que cstav:io 
rm discussão, relativamente ao ol>jocto que ora a in<lica
\'ilo, doe!• roa que não tomava em conai!loracão o objecto. 

O Sn Su.VEIRA DA ~foT'rA :-O que se v•·n~! u f~l 
ser rt•prov.do o parecer e voto em wparnilo. 

O Sn D. M,\NOEL :-Foi justamente Isto;· nhi está 
a historia. 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA:- Mas a acta, tradu
duzincto .... O Sn. D. MANO EL ·-Peco pvrdão ... · 

O Sn. Su.\'RIRA DA MoTTA:- Isto ú quanto á que1tilo 
uo rcclamscão, 

O Sn. D. MANO~L: -A h I tr.ttluzindo ... AinJa bem 
que V. Ex. usa >lo tarrno traduzind~. 

O Sft. D. MJNUEL:- Poço perdão ainda, ni!o vou 
para ahi, · 

O Sn. Srr.VEIIIA DA MotrA :-0 que o Sr. 2• secreta
rio faz é traduzir o que se pa.sou. 

O Sn, Sn.vEIU n,1 MoTT.l: -O nobre nut~r r! a in
rlicacão, o Sr. visr.c.nrte de Alburrncrqu~. apenas fez uma 
dnervacflo sobre a rNlaccão aa acta e niío oiTcroceu 
emenda alguma; o nobrB senador pelo Rio-Grande tio 
Norte, porém, quer quo so emende a neta, 

O Sn. D. MANO E r,: -Já o Sr. prosiriento disso que 
!iim. 

O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- S. Ex. disse qoo sim, 
ma.1 mo pHeco <Jne não o podia dizer ... 

O Sn. PRESI~ENTE:-Em rigor deve vir~ emonJa. 
O Sn. SILVEIRA DA Motn:-... p'rque a neta, destle 

que está em di~cussiio, saho do domínio da jnJisdiccão 
r'amesa, pertence ao senado ... 

O Sn PRESIDENTE:- Sem duvida. 
0 Sn, SILVEIRA D.\ MOTTA: - ... omqoanto a Mh não 

ó lida ó que a mesa pó do con fürenciar sob1e c lia. 
O Sn. rnESIIlENTE:- O Sr. 2• 1ocrot~rio ó qn~m 

pelo regimenlo esuí encarregado de fiscalizar a retlacc~o 
da acta, n~o é a mo1a. 

O Sn. D. ~L\NOEL:- Não os tá presente, 
O Sn. SILVEI nA DA MoTTA:- A mesa púJe conferen

ciar sv.bro a acta ... 
O Sr. PRl~SioENTE:- Nã? tenho lHo acta nenhuma, 

o regimento 11iio mo incumbo isso. 
O Sn. SnvEinA o.\ Mo·rrA :-... e apresentai-a com 

ootas vu aquellas Col'rec~iles que possilo suggcrir uo 
Sr. 2° secretario; mas depois que clla ó li•la c sujeita;\ 
discus>ão nlto pódü ser alterada sem ser por meio de uma 
cmon~a. 

O Sn. D. MANtlll~:- Ora e.·tiruo, 
O Sn. SILVEIRA DA MüT1'o\:- Cerno i' diH•e, não po

demos discutir o parecer sem objo't''; mio é pttH>ivul n 
mesa apprrtsnnt.ll' um parecer" dizer; • s,nhores do 
senado, ~iscuti c vut:.i e~to m•u Jnrecer • O jJareccr 
ba do ser sobro a•s:11n projocto do lei, ou indica~fto 011 
reqnerimonb; deseJe qou o parecer ou voto ew srpa
rado concluo a favor ou cootra, e é votarlo, o quo so 
vot~ n:io !\ o parecer, nem o voto em sr· parado, ó o ob
j •c to, o ohjocto no c~so do qne nos o.,cup .. mos, roi a in· 
tlicação do nobre son:dor por Poi'Oambuco. 

O Sn. D. MANOEL '-Ora, pcrtlôo·mo ... 
O Sn SrLVEinA DA MuTTA :- Portanto, pnr1co-mo 

que V. Ex. ju&tmJCnttJ rigoro•o. como ó, na ox••r:u~ão do 
regimento, devo o!tender o seu rigor a e:t•~ir que a rH· 
clamncão que acab~ de ser feita, s• ja furUJulada em uma 
emonda. 

O i'n. rnr.siDENTB:- Eu já dim• como propuz n vo
tação, o agora accrescentarei quo nnt•·s disto declarei quo 
o quo so tratava do sabPr na 1' discussão era soo scnatlo 
julgava c.hjocro do deliberação aqoillo que se propunha 
para passar .i 2' diecossih; isto h a da constar, e portanto 
para mim a decisão do senado nSo póde oiTorecor duvida 
nenhuma, 

O Sn. DIAS DE CARVALHO:- Sr. presidente, eu 
nõo ~uscitariaeste deb,to sobre a ar.ta; masj:l que algoDR 
nobres sonadoroschamnr!ioaattenção do ~onado para esto 
panto, entendo que é conveniente restabelecer a vordarto 
dos f~ctos; e a verda~e dos factos nno pó.lo ser fstabo
locida 1cniio enunciando-se a acta, como V. Fx. so enun
ciou. O Sr. secnlario que redige a acta não tem o ~ireho 
do interpretar .... 

O Sn. D, MANO EL:- Apoiado, nem de traduzir, 
O Sn. rncsmENTE:- F.' o> to o ri~:or do rPHimonto, 

concordo; m••s se o senado conviesw na dcclaracão rrue 
Hz, ou poderia ter dispensado a emenda. 

O Sn. S1~1'EJRA ll,\ MunA: -V. Ex. bem v~ a nccos· 
~ithdo que ha hoje do:;ta emenda porque já appHocõrüo 

O Sn. ALMEIDA E AtnuouEnQUE :- Quom redige a 
neta é o Sr. ~meia! dn secretaria. 

duas vcrsil1s, O nubro senador, que foz a reclamnç~o c O Sn, Dus DE C.An\',\~110: -Eu não sai sedo Sr, 
que ainda nõo formulou a oruenda, ontendQ quo • ma· olllciol da secretaria, 
noira pPr quo se passou a votação no senado tom um o Sn. ALltEJOA E Ar.DOQUERQUE: - Devo saber, 
sl!ntido •livurso l!oqucllo que outro nobre senador entende porque isso ú do regimento. 
•1uu lt•v<~, o diverso do outro quo cu entendo tambPm.. • • 
qno to\'1', O Sn, Dr As nr. CARI'Ar.uo:- O <JUo se1 o quo quem 

! ' 
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~prt).~Ciil.a n ndll 
Sr. tio~re!lnío 

clU'!m responde 110r clla no sonado ó o · prqucno dobara. En não Jlrdo.ndo susdtar discus>ào 

O Sn. L'l!I~.·IIJBN'l're:- O Sr. 2° socrctario, 
O Sn. AumwA E ;\LnuounnauE: -.Nii~ rediga, ins

lll!rciona. a rut.li'l't~ãt;t. 

.•obro o que so passou, nem sobro os moUvt•s que ti vere o 
us nobres sonadoJ'cs p.1ra votar úe>to ~u daque1lu modo, 
quaro unicawerue rofurir os factos. 

O Sn VAscoNcEL~oos:-Nom é esta a missão da acta, 
O Sn. Dus llll CAn•ALHo:-Aacta diz que V. E:~:. 

paz a votos a indicaçüo o que não patsou nem a indicac~o 
nem os p1rrr.cros. mas V. Ex. já declarou ao senado 
cumo tinha procedido, o cu não faço muis do que pedir 
que se escreva na acta o qae V. Ex. dtbse o todos nós 
prfsonciámos; V. Ex. j1í d•r.Jarou que o que po~ á VO· 
tacão fot: • Os scnlsores qo~ ~lo de opinião que passa ii 
2" di.cu~slio o par<cer da mesa e o voto em s•r•aradu 
queírão levlllltar·so. • 

O ~n. DsAs l>ll CAnv.u.uo:- Pora que c;tarmcs com 
queMiiio alheia? 

O Sn. AI.~IEIIIA E A r.nuour.nouG:- Alhs!ia, n~o; 
V. Ex. assavs•r"u que o 2•• •cotelauo ó quew redige, e 
JJ5o ~ cllo qurm rs d•IJO. 

O SR. Dus 111~ CA!ti'ALI!O:- O que sei 6 qno clle 
apresentl ao senarto a acta para fcr a~~lfovad~, o par· 
tanto rem ohrigaclio do exaruin:.r se o offi;ial oncarro· 
gado slusto serviço .... 

O Sn D, MANOJlr,: -Ap>ia~o. 

O Sn. D1 AS DE CARI'ALII•: -... •• dest9 ~~rvico to 
mau nota du:- f.Jclo~, cc,mo cdl'S RC pnst-árão no senado; 
Jsão. '"".'lu de culp"r-w o Sr 2'' ~~n· ta rio de que a acta 
sahJu Jucxacta por cau•a do ollicJ•I da •ecretalia. 

O Sn. ALlllnnA E ~r.nucue,,oue.: - A~cuas corr-ige 
uwa ou outra.a·x.pt't•s:-ao. 

O Sn DIAS J>O CAII\',\I,fl·D : - l'o•rdtld·mc, comha· 
ta n1c dopo A qu• cu ac"har, t m este dir<Ít••, ruas eu 
t~mbcm tvnh~ o dir.it•• sle ""• ür a lllinha Olfiniilo. 

O Sn A r.M JHu.a E .liLnuoueiiQUE : - Nilo sou en 1ô 
qumt d:l apartes nc.;t:o casa. 

O Su. DJAs I•E CARVAI.Uo :- N:ín mo está dando 
~pute3, estil dí,pntnnrl·• comigo, u•z,.n •o qa8 nã•> ó o 
Sr. 2" secrHtBrio quom rethg• a art a, "•·n digo qo~e ó e li e 
quem ueVd t•xamiuar bU a a~ ta está reaígitta conformo o 
Vt!nd.:to. 

O· Sn. D. MANOGL :- Apoiarl•>. 
O Sn. Dus UE CAIIVALIIO :- Eu ontcndo quo um 

ministro quo assign• um avi>o n'•o p61a diz"r qn• 
foi a onl~i~l d• secreta da quo comnwttcu ost• ou nquclla 
f.lta qu~ Se note OOSSd aviso ... , 

O Sn. D • .MANOBL: - E' ver,Jade, 

O Sn. D. BlANOEL: -Apoiado. 
O Sn. DtAs llll CAnVALno: - Lovantãrão•so 8penas 

•JUntro ou dnco {IORBOM, o portanto o que o sen.1slo v •. tou 
foi 'IDe não passasse á 2' d"cuss~o nenhuma d1s duas 
prt•pniçúdS contrarias que esta vão sobro 11 mesa. 

O· Sn. DARÃO D& QuAnAIIJll:- A :ndiraçito. 
O Sn. Dr A< DE CARVALIIO: -O llm da votação, a in. 

teucilo com que cada um dos Srs. scn••iores pror.edcu 
no• I" acto não é u!Jjecto LI• questão: r••clamo uni~ament:t 
que ~e corrija a wt< p<la !úrma porque V. Ex, paz a 
que· t~o fl.votarãu. Não é licito a quem redige a acta alte
rar aquillo que se p~ssoo; peco ao sen!dO quQ anend~ 
bem como o~ ti redigida. (Lendo. ) - • Ordom do dia. 
-Foi snbmcttida á vot•ç4o o rejeitada a indicaciio do 
Sr. visconde de Albuquct·qne, • 

Ora, dig:io me r•s nobres senadores que eshvão pre• 
sentes, ou viril r: pôr se á votação a indícnçàQ do Sr. vis· 
conde dd Albuquerque? 

O Sn. nAnlo or. QaAr.Alll!l :-Os pueccro! sobre que 
er~o? 

O Sn. DtAs nv CARV.ILIIO:- PerJ6a-me. 
O Sn. nAn.\o ou QU,\if,IJJÍM: -Ent:Io a inslicação fica 

subsbtindo. 
O Sn Dus OE CAnVALIIO:- E ns:ha o nobr~ sena~or 

qua surJa muito ah•urdo que se ponsa~so a~~im? p,,j! 
quando se r••joJta urn pnr .. :er Pobre uma maioria IJU>l· 
11uer, o mataria csl~ rt•jcillld~? 

O' Sa. Dus DE CJIIVAI.IIO:- •.•• ~ão nssignas~e o 
avi~o wm inexactidDes, s'niio l{auria rosp,nder por alias 
Nao f!Uero attrshuir u in•x.1ct1~:lu a c que nos occupamos 
D~ora ~enão ii indíJTercnça com que se oltJa p•ra este 
trabdho, o Sr. 2" secrotal'io n~o duu pczo a esta qu~st:to 

O Sn. SIL l'r."A liA àloTTA: -:Não se rejeitou um Jla

recer, rcjcitoa·so deus, 

O Sa. Au~IDA ~ ALnuaur.uous:- Está rnganndo 
O Sn. DrAs DE CAIIVALIIo: ·-Mas o n•:Lre sonador' 

autor dl indlcnç5o, dcu·Jh~ tudo o p zo, ' 
O Sn. D, MANOEL : - Com razão. 
O Sn. DIAS l>E C:AttVALIIO:- O qud nos r.nmpro cxn. 

minar, m>us senl•ores, 11ilo é qu•t f,,j a intencffo do 
~cnado ne1s1 votaciio ; l>iio sei, nom qu.-ro s•hor, qual 
foi :1. sua intAnç:io; o IJUO observo! f~i quo do urn e do 
oulrn bdo tod11s se combinúr:lo em vot·r contra, mas 
a raliio tal voz não s1db1 o 11obro s1•nadur quo me pre. 
cedou, P"rquo jll confoss~u que n!lo esta~a presente, 
quando flO vot<;U : a razao J>or que não passou pt•ra n 
2• diseuss~o n••m o part•cor, nem o voto otu soparado, 
foi porque, sendo ollcs contraries t•ntro ;i, os que nJ'pro· 
vavtiG o pnrrc••r da maioria da mesa rliio podiiio votar 
que pais:,;so :12' discus.<fio o paro,el' sla minori~. is:o ''· 
0 sisu " o não, o os qu·• votariio pelo parrc'r sl11 n•i· 
norü d~ mesa tamhom n:lo podião quorc1· que pa>sasso 
0 ;im o o ••iio: IICoto ~cntido tinha havido antes um 

O Sn. U. MANOE~;- Tres ou quatro que fossem. 

O Sn. rnEÚDENTE:-Attcnçiiol 
0· Sn, DIAS DE CAIIVALIIO:- 0 nobre sanador pólo 

f·z•·r urna nova indicac:lo, sejul~nr eonveniont•, porqutl 
n:i~ cst:i. inh•bítlo da a f.1zer, visto que o senacto J>ÚO 

como o ~in~a uma d,Jiherocão a o.•so re~J>Oito Não IIi~" 
'quo seja convooionto fazor isso, nt·m quero occnpar·mn 
desta qne&tiTo; t[U"J'o.Jimitar·nto ao facto: 11. a cm devo 
dizer qun so põz a vot >8 a indí•:aciio, quand<l rlo facw 
elln niio foi pnst~ li votação? A inrlieu~ão tinha já si.to 
consid.rada ohjocto do duli!Jeração polo senado na occa
si:to cornpetcnto, o que restava, pds, era d11r-!he um~ 
·solo~lío, o o s"naclo onlonueu quo não dcl'ia d"r solu\·ão 
nlgunw. Nho wo importa 1aber a intenc~o quo ti verão us 
Souhoru• sonodoros, não mo icnporta sob, r quem vrn•cu 
on quem fui vencido, fi Jsto para mim questão ir,JiiT•:. 
r"ote, não trotei dolla; o. quo dt'S"jn ,1 quo so liJ·mn a 
regr:1 do quo n:Io ó licit? 11~ rod;~rçü•J da ~c ta s:.lsir da. 
quillo quo se pa.;sou. 

O Sn l'llr.SI~llN'I'J::- :Uas sol:rc i1to creio CjUc r.Cu 
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ha du•idJ nenhnm.1. So o nobre senador furmula~M uma 
emenda nosto son1i lo estava o llfgocio ueciuido li' uma 
vordado que ninguom contesta, que não ú licito alterar 
na acta o que se passou na sessão_. 

caso do cumprimento dos meu.! devere~. li' com cfl'cito 
uma cous.L r·xtJaordinaria, um crime gr.ve rlnr-8e uma 
inexncti~ão na acta I Já diss•, para mim é inrlilf. rente 
que passe i;to ou aquillo, o que é veiJullo é que a acta 
não diz uma mentira. O Sn. D. MANOEL :-Contesta o Sr. Silveira da 

Moita, O Sn. D. ~!ANOEL:-Montira, não, m~s não diz a 
O Sn. Sn.vtmio~ DA MorTA : -O que en disse foi 

que era neccssario formular uma emenda. 

O Sn. D. !IANOEL : - V. Ex. t! o homem das for
mulas. 

O Sn. DIAS nc C.1nVALIIO : - Sinto muito ter demo· 
rado t;mto a Vl!t"ç~o da ame des,gradado a V. Ex. nas 
oboorv.tçõos quo fiz; não proseguiroi mais; vou já calai'· 
mo o sentar-mH. 

O Sn. PRESIDENTE : - Se o nobre senadl!r quer for
InllJ.,r uma cwcnd~, não terei duvida algnma em sub
mclte-la á votação, 

O SR. AL\IEIOA E ALBUQUERQUE: -Sr. presi
clento, que a indicação do nobre senador por Pcrnam
Lueo fui rejeitada pelo senado não me rcst~ a menor 
duviJa. 

o Sn. D. nLINOI!:L : - A v. Ex. só. 
O Sn. ALMEIDA c ALnuouEnooc: -A indicação era 

sim~lesmentc uma pergunta; quulquer dos dou.• pare· 
ceras, a~sira da maioria como da minoria, tinha por 
objecto esta indicação ... 

O Sn. D. MANOEL: - O Sr. presidente é quem ha de 
r~sponder a V. Ex. 

O Sa. ALMEIDA E ALnuouERQUE: - ... o desde qoe 
ambos os pareceres !orão rejeitados, a indicnçii•J n~o 
podia deixar de o ser lambem. 

O Sn. PRESIDENTE:- Os pareceres não pas;ár~o para 
:• 2" discussão. 

O Sn. ALJIEIDA E ALnuouEnQuE:- Toua1·i• n:io me 
''fJJlOnho a que se empregue na Jodac1iio da actl este ou 
lllJ u. Jle termo. 

O Sn. D. MANOEL: - Que se conte a hish ria. 
O Sn. ALMEIDA t ALnuouenou~: - O que ó ver.lade 

é que o facto se deu; a acta não aiLcra cm cousa ai gama. 
O Sn. D. n!ANOEL: -Altera. 
O Sn. ALJIEIDA E Ar.nuouERQUE: - Pú lo não cstor 

rclligida cora o.r tennos que mais cunvenh:L ao senado. 
O Sn. D. MANOEL: - N&o, ni!o; altera. 
O Sn. ALMEIDA E ALDUQUI!:nou" : -.Mas esta ó <JUC 

é vurdadc. 

verdade. · 

O Sn. Ar.MEIDA ll ALnuouEnour;::- O 1enado h a de 
decidir, não é o nobre senador. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE :-Sr. pro· 
sident•, quando ha poue.o reclamei contra n acta, estava. 
bem longe do querer truzer á casa a ron\lnuaçiio d.:s do· 
botes que tiverão ligar rm consequcncia da minha in• 
dicaç«o; o qn~ eu queria era que a acta fosse a tran
scri p(iio daquillo que se passou na casa, 

O Sn. D. n!ANOEL: ··A hístorh fiel; está vi> lO 
O Sn. VliCONDil DE ALDUQUERQUE :-Aqui! lo quA FO 

passou na casa foi o que eu disse e não o quo diz a act11. 
O Sn. D. n!ANOEL: -Apoiado, 
O Sn. VISC<•NDE DE ALDUQUEnoum:- Quanto ás in· 

tcnclles de c:.1da um, não ~ei, prebumo que to las fonltl 
muito boas, mas dcro doclal'ar, e >irva h to mesmo com<} 
um~ declara~ilo do voto, ou v~tei co~tra ambos os J•nre· 
cores por cau,a d 1 maneir• porque V. Ex. os poz á Vv• 
tacilo, n~o • tt<ndendo a uma reclamaç:lo que hobve; 
Vl!tei coutr.t tudo. 

O Sn. D. MM;OEL:- Tambcm cu. 
() Sn. VISCONilll DE A LDUQUERQUE:- Nl minha con• 

sciencia estou que v~t~i muito beUl, c minha intenção 
não era esta nem a·o~uella con·o se disse ahi. a minha 
in•.enção foi remover da CJ&a urna discussão inteira· 
mcnt.e preJudicinl. Qualquer que Hja o rcsult·,do, con. 
tento ·me cm ficar sendo tudo. como quizerem, mas nau. 
posso nem d· vo fi~ar satisf•ilo de quo o presidente da 
minba c"sa Sl'j~ dosai r, do. 

O Sn. FennE IRA PI:NN.I : -Muito bem. 
0 Sn VISCoNDE DE ALDUQUERQUE:- Srjão 1:1 as cir

cumstanci;s que forem, quero que o prcsi•lcnte desta 
casa nunca s'ja desairado l.dpoiodo1), e por Isso foi qu& 
votei que acabasse a quostiio. Estou muito satisfeito por 
turto quanto houver, supponbo que V. Ex. não mandou 
nem rnan.Jará supprimir nada do quo se passou, leia-se o 
rl•bate, loia-so tudo quanto passou, cada um faça as re• 
Jlexües que quizer, fico contente, O quo se passou e nao. 
11s vrrsões que dão os communicados, o'da um de lado, 
ó o quo d•sejo que fique rrgistrado na a~ta, mas nilo 
insisto por ner.<huma alterdçiio, faça V.Ex o que qu1zer, 

O Sn, PR!:SIDENTE : - Não havendo emenda nenbu. 
Como mo parece qne houve d1 parto elo um dos no brAs 

se1udorcs que fall:irão nesta questão desejo do recrimi
Ullr ao Sr. 2• socrctnrio, declaro que o:cnpo na m1•1a o 
Jogar de~· secrõtario, e não o do 2", cl!mo o senado sabo, 
ao 4° secretario compete subilitnir o 2°, e quando eu 
uccupo o Jogar ue 2' secretario tenho o maior cuidado, 
niio em redrgir a neta, porque isto nilo mo compota, mas 
"III inspeccionar trdos os dias a redac~ão foita pelo Sr. 
ulliciaJ da secretaria encnrrega•Jo desto serviço, quantlo 
um outra SIJSs:lo era 2" sccret.•rio todos os <lias lia a acta 
"faziaas necessarias corro,·çiles antes de aprcsentl I<L ao 
senado, hoje, como n:io contava quo deixasse de com· 
)'areccr o Sr·. 2" secretario, fui 'JIIO n~onte~ou apresentar 
a acta antes do a ler. N:lo so olha port:wto com poaco 
ea~o ll'lfil cslu trab:dho como disso o nobre seuatlor pola 
i'!'Jfiud" llu M111as-licracs, lí~'"l'·'·j a D;us J~•·;•J muit•J 

ma formulada, vou pOr a votos a acla tal qual se acha. 
Post,, :i votação, n acta foi approvada. 
O Sn. n.lnÃo DE QuARAIUII: - Cabia a indicação. 
O Sn. D. AIANOEL:- Está cm pá que ó um gosto;. 

os !liso ursos vão apparecrr impressos b1·~vewente, nma
nhli talvez, e o pliz dará a senteuça, 

EXPEDIENTE, 
O Sr.Io ~ecretario deu conta de um requerilllento do 

M:tnooJ do Uogo Ban·os do Souza Leão, estudante mJtri· 
r.ulado noS• 3'nno da faculdade dd uir01to d3 Uccife, pc• 
rtin lo li~en~a p·u·a f,z~r acto do 4. 0 nnno, IJU~ frequentou 
~orno ottVinlo.-A' commissi\o tio iustru~ção puulica. 

O SH. VlSCONO.!!: DE JEIJLIJTlNJ!ONUA (J•rl<~ o>·-

I 

-
.. 
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dent):- Sr. presidtlnte, no cxplJiente da camara dos 
Srs deputa•Jos do db 22 de agosto de 1861, publicado 
no lornal do Commtrcio de hoje, M 'e o seguinte (Len· 
do): • Oulro do Sr. presifenl1 do senado parlicipanlo 
que no dia l!l do correnta, em uma das sala• da secrda· 
FiJ de estado dos ~Pgooios do Ímperio, Ít1Í in.Caurada a 
commissl!o mlxta, nomeada por amb.a as ramaras, en· 
clrr~gada de dar pueorr >Obre aiJ!umas duvUa~ que ofi'e· 
reco a feira e o espirito do acto A•ldiclonal. sendo nomeado 
presidente da dita commiuão o mesmo Sr. presitlonte rlo 
•onado, o rilalor peranle a oamara o Sr. Luiz Pedreira 
do Couto Ferrai, e peranto o senado o Sr. Ilmulano 
Ferreira Penna. • 

publica; e o governo qu.•ndo tiver Je fazer e11as con· 
cessões ba do cingir-se aos preceitos das leis o ás regras 
por dias eslabelecidu e não pó le proc~der de marrclra 
qae ~s corpora1i!oa de milo·morta adquirão exces•ivo 
numero de propriedades o as deixem em abandono, se
gundo ponderou o houra,IP senador, As com missões, por· 
tantn, ent•ndtlrão que seri~ inconveniente qoo aos bens 
ató hoje po•&ui•los se upplicasse o rigor do 1u1. 2•, e por 
isso prescrevôri!o que o• bens que conslitoem o actual 
patrimonio das corporaçoes de miio·JDorta n4o ficassem 
iucloidas na pmento dispo~idlo, 

V. Ex. sabe que ~s corporações de mão-morta mais 
ricas silo as que fXislem na ci~ade do Rio de Janeiro, 
o talvez em mais duas ou Ires capilaes do imperio; 
os pre•lios qme asPas corporeçlles 'possuem nlo podem 
ser delurioracios, porquanto, qaantlo oslnqullluot des• 
ses predios os arrendlo, é sempre sob a condição do os 
melhorar, e, alú111 disso, ellea tcráil o destino da·Jei 
del847. Se• ia mesmo tniquo qme se obrigas&& á MI· 
sericordia, por ox~mvlo, fio llio de Janeiro, a vender 
do •hofre as •nas propriedadds, quando V. Ex. sabe 
que o valur dos ptedios tem desctdó consideravelmente. 
A regra que se estabelece ó para o (aturo; o governo 
cunc.derá aalicsucas que até aqui er:lo exclusivamente 
8oliciladas ao poder le~islativo, observadas as regr&s 
da I•Kislacão em vigor, e a rssp•ito das excepções so 
guardará a cit~da lei do J8q7, r.ujas provi~enclas lerá 

Ora, !Ja decidido eu&ano nPSie omcfo, 
Os Sas. FI>RRBIRA PENNA EYABCONCELLOS: -·Apoiado. 
O Sa. vtscJNnll Dll JEQ111TINIIONIIA : - Quem parti· 

ripo11 á camara da lo!lahçi!o da commis1ilo (ui fU. pre· 
sidente nomeado pela commissão mixt~. não Cul S. Eit., 
e nem S. E1t ó o prasldemo da commis~ão mhta. He· 
fiilel sobre o modo de verificar esta duvida, se officiar de 
navo, se í.zer esta declara eh qa~ aqui acabo de (,zer 

O Sn. FEaRBIR.l PENNA:- Julgo que ó bast~nt~. 

O Sn. VJSGDNDE os JEQUITINHONPA: -Julgo qoe, 
fcit:1 osta declaração, está acabado o ongano. (Apoiado.) 

O SR. PRESIIlENTB :- Ea lambem entendo assim. 

ORDEM DO DIA.. 

DI~PENSA DAS LEIS DE AliORTtZAÇÃO, 

Eatrou om 2" discusdo 11 proposição quo concedo Ji. 
conça ds corporaçllas de m~o.moJta para a~quirirem ou 
possnire"' por qualquer titulo terrenos ou propri.dades, 
começando ·se ptlo art. I.• 

O SR. DANTAS fez algumas observaç/JIS, 

O SR. VASCONCELLOS: -Sendo eu membro da 
commisaao d• l•gisla~ãa, que com a de fazenda de11 Aobre 
a malrria de que lrlllou o honrad•l senador qao acaba de 
fall~r, o parecer em vírtado do qual se apresentou a r•· 
aolaç.to que se disca lP, vou dar moi brdvos explicaçõ~s 
e espero que ellassatisfariio li S.lx, porquanto, pareoen· 
doá principio fandado o qou cxpendeu o honrado sona· 
dor,"esLá lodaví~ prevenido na resolução e na faculdade 
que tem o governo de dar regulamento ; é tu~o quanto 
possa nolar•se haver sido omittido pelas oommissi!es. 

A resoluçlo dia no artigo que Sd discuto. 
• O governo 6 autorlsado li conceder ás corporaç(les 

de mi!o-morla licença para adq1airirem oa possuírem por 
qaaiiJUdr titulo , terrenos ou proprle1!.des necessarias 
para edilloaçilu do lrrPjas , capellu, cemiterios tt;lra 
111uror, hospilaes, easaa de edao~c«o u de asylo, o qaaes
quer outros estabelecimenlos publico& •• 

Mas o honrado senador n.tu leu laive1. o art. 2°, assim 
concebido. 

presentes o nCJbre souador pda proviocia das Ala• 
gOas. 

Accresce, e o honrado FenAdor nao ignora, que o KO· 
vemo ó co01p•1ente para expedir os regulamentos para a 
r.xerucão das leh; pareceu as cnmmisoúei desnrcessario 
f•zer expressa semolhaule declaração no prc,jecJO, por
q•Je, sendo attribo•cão do puder executivo expedir re
golamentoa, ordens e insuuctlles para a boa execuç~o 
daR leis, não póde 111scitar·se razoavelmente a duv~da 
de que lbe seja neste caso especial prohibi~o fuer aqu1llo 
que e'lá auto•isado a pr~ticar sempre. 

A resoloç4o, pois, n!o esl4 concebida no laconismo 
de qae Coí argnida pelo nobre senador; nella está expresso 
e tacit•monte comprehendido quanto 6 necessario para 
que possa l·1r plena execução. Nem ó de receiar-se que 
quando as oorporaçi!os de mao-morta requeiri!o lice11ças 
para adquirir ben~ da raiz procedilo sem as indl•penaavals 
cautelas; elle ouvirá o procurador da corôa, ou a secçi!o 
de justiça do conselho de estado respectiva, e tomar4 
qu~esquer o.ulraa providencias que a sobe~oria e pru· 
deucla soggerlrem para haver-se no negocio, do aorle 
qoo niio ae alga nenhum dos lncoveniontea apo111ados 
pelo honr.do sen•dor. 

São estas as explioaçGes qae posso dar a S. Ex., e 
espero que com ellas se satlsíará. · 

O Sn. DANTAS fel alaumas observaçlles. 
Poste a votos o art. 1•, Col approvado e igualmente o 

2•, sem d•bate, e tm seguida o 3. • 
O Sn. VA•coNCfl~Los requereu dispensa de interstlcio 

para discus1ãu dma ma leria: foi concedida. 

. DJnENSo\ DE IDADE PAPA ltiATPICULA, 

• Os bens de raiz que, na conformidade da ordcnaç5o 
Jiv, 2.•, til. IS,§ I', forom adquiridos pelas oorpora
çi!es de mito-morta ser4o, no prazo da seis metes, conta· 
dos de sua entrega, albeados e o sea praducto convertido 
om apolices da divida publica, sob as penas da mesma 
ordenarão, exceplaados os predios A terrenos necessarios 
para o serviço dos mesmas corporaçi!es, e os que ato 
agoraliverem oonsthuído o seu p•lrimonio. ' 

Seguiu-se a I• discussão do projecto concedendo ao 
estu•iante Manoel Pedro Cardoso Vieira di~ pensa da ida· 
de pua mMricular-ao na f•coldade do direilo do Recife, 

A objecç~o do nobre s~nadar está pruveni•la em parto 
p~lo art. 2' do projecto, porquanto, os bens de raiz quu 
adquirirem as corporações do mffo·morta toem do ser con
verti los no J•razo do s~ís nmo~ ow a J•olír:cs tia ui rida 

O SR. FERREIRA PENNA :-Sr. presidente, o Cacto 
du havur V. Ex. admi:tido e designado para a ordem 
do dia esta projecte, induz a cror que V. Ex. não t•n· 
couu·ou t'.IJ.Hnculo alguw no rrgimcntQ, mas para mim é 

:;ii 
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duvidoso se a matcría do mesmo pr1·j~cto pô lo ser. cluilh como di.<posiciío sornll•iari.o. t·m qowl4u·or vulro-
actualmonto tomad; cm consiJernçiio pelo sCMdo, (IT••fcto; creio mosmo oJUB hto já so ltlrn foito algumai 

Djz o a.rt. ü2 do regi monte.~ (Lendo): Vt'Zol'l, nus o r.a.~u do que agom se trata. ó par sua natn-
' O jlrojccto qao f~r r<•jcit,do niio entrará rm propo· reza tão espPcial que, á mou ver, exclue a posstbilUMIJ 

slçiio no mesmo anno, o se na se,são do anno sP~ninte de proccd.r·Fo deste modo. 
tiver a mesma sorte, não poderá appueoer UH•Íi na Noto V. Jlx. que o nrt. 1" d• proposiçffo da outra 
mesma legislatura. ·• camm• divi~ia-se em 17- paragraphcs, mui· di.tiu< teM e 

Ora, o projecto> do que FC trat", tendo por flm dis· ir.dep~ntl••ntes uns dos ontros, .:ontondo cado um ddles. 
ponsar a ÍJit~ de alguns dias da idade exigida pela lei o nomo de um estudante, a quew se concedia disponsa. 
}Jura que certo estudante pMs.J matricular-sol n• f,,cut. da lei par" m•trir.ular·so, e quu emhora o senado votassu 
dJde de dirdto do Rccif~. faria parto de uma pro~lf·Si\·ãn sobre todos euglob,ldllm•nt·c, quando plrocia que•u da
da c~mara dos Srs.deputaaus, que colllprehen!lh dez veria f,,ztr por partes ou paragraphos, 
ou doze .e;tudaote;, .. O Sn. IJ. M ANOEL: - Isso ó que tl verdade; mas n5o· 

O Sn. D, 1\LINOEL ·- De•osete, se requ,rtiu. 

O Sn. FEnnmnA PENNA:- ... a quem so ~crn.ittia 
igualmente a m:,tricula, eom dispensa do divor>us dts· 
J>o>icues dos eft<tutos; e t"lldu sido uota proposiç;io in· 
tcirarnct' t•J rejeitada l'''lu senado, C•'ntO o fui ha p<,ucoa 
dias, parece-me quo nilol ó ~ormitti•lo s•~rc~•r dei la a 
parte r,Jativa sóm•utc a um indrvidun, para '"r dol novo 
disrutiJa o votad~ na actu.\1 wssão. (Apoiados,) 

TalvtlZ se pr.,tcnt!a Suht~<·tlr que o pt'oJerto ú agora 
admis>ivol, porisso que comprclrcnden·1o um >ó 11om e '"n 
vez de do:eseto, tornou-se outro, deixou de •e r renlmcn t•• 
o mesmo que folra r•j•ita1o, li não ~st:l, p~rt<Joto, com
prcbondi•1o na l•:ra do r•giruer•t•r. Ju•garll1o·>e, porém. 
procedente O&ta argumor.tacão, •ssim corno se pcrmitte 
w pprimir dososets nomt.•s e a uresen ta r Fómente um, pu·Je
ria qu' ltJUer de nós sopprimir um unico e apresentar no· 
vamonte os desescis. (Apoiado&•. Tambero neste caRO o 
projecto nilo seria o mesmo, segun•lo a h•tra di! regi· 
menta; mas o seu e•pil'lto não se ri« re<lmente contra· 
riado ~ Creta que sim; e qote todos rcconh~<lieriãu que 
uma. tal wp~rcs,ão oa ma•lanca sú podert<l fator·s•r•gu· 
Jarmentc por PJCIO do umacmon•1a á proposi~ão da out•a 
camara. 

Esta duvi•la, Sr. prPside.nte, parece-me digna de 
exame, e jJorisso a submcuo á illustrada cousHeroçào 
do V. Ex. 

O Sn. ••r;:nnErM PEN.<A: - .... Prnb··n, digo ou, se 
vt.tH~e s•)hre todu o artigo dd uma t-ú-vn, outra cou!-a 
u1io se pó~• prd•umir seuão que o senado rrjeitou com 
pl,no ronhecirn•nto do c>us·• •:aia um dos paragraphoH, 
purquanto, so ~· quizcs,o exceptaar. ist 1 6. approvar. 
alg11m ~•llts, pO·Jeoia qu !quer do nó; requerer a di
Vl>UO·. 

SenJo i!lo •xacto, como r~pr•>rluzir-so nesta sessiio 
P"fll sor nova<~~oute discutida e votada, som a menor mu•· 
dança, n •ncsmissim~ d1sp,;sicão de um daquelles pora• 
graphos q111l 1111 fJOU<'04 tJj.g ro•jeit<ÍUJOS ~ 

t..:on:o pud,.r~ows uó,. f'fiVÍ.tr á outra CBmara C01!21 O· 
caracter dil propo>~çiio inirbd. no senado uma parte do 
seu proprio prcojc. t '• d•poís do já lhe havermos foi to. 
con1tar quo a t~~o ello neg.avamos o nosso consenti• 
monto? (Apoiados.) · 

Isto n:to no parece r•almento conforme ao rrgimento, 
nem avs mfltlllres •stylol parlamentares, mas u s•n•d'> 
tomnri a ddihcraçiio que etn su~ sabedoria tiver por 
arnis acertada. 

O Sn PREstaENTE:- Já· olrclarei qual ora a minha 
r.piniiiu, e, como não po·~o discutir, não continu~rei a 
,j.r üUtras n•zü"s em 4ne mo fundo para entender qu~ 
o reg1monto nüo !•Ó le ter neste caso a intolligenr.ia e 
nppli<:.•cão que o nobre ~enaaor lhe d;i,. O hortr!do 
~cn"d"r d1z que o ~enado votou contr~ a matfria de quo 
se tratn, mns rocurescontou ao 111esmo lt~mpo que tal •e;, se 
so submettes~e .i votação soparadament~ cada um dos pl· 
ragraphos dnqnolla prcposicilil, o sen11do votasse a favor 
da disponsa conco.Jid~ ao estudante de que trata o pro
jacto, PúJo ser, assim não r•stou intcrpretondo as r;zGes 
por que o s•na·lo votuu; o que digo simplesmente é quo 
o projocto não tl o mesmo, o que o •enado poderia votar 
por uma dispensa da doze dias de idade e niio votar por 
uma oli>pensl do exames: o !enado é quem aOnall:a de 
decidir. 

O SR. PRESIDENTE: -Eu li o art 62 do regimento 
ant•s ne dar rste prnjocto para or.lt•m do di•, o conversei 
sobre isso com o nobre senador 4" so:rétario, em presença 
do Sr. senador Dias Vieira, e não sei de quem mais, e 
entendemos que o artigo do regimento nào se oppunha a 
qu~ se pu·lcsso apresentar este projecto, porque não é o 
Jnosmo que o outro LJUe foi reJeitado pel11 scna~o; náo 
nos rarec•u quo 80 devesse dar uo regimento um~ intor· 
protac~o tão restricta como n que parece querer duo 
11uLre senador, tle maneira qqo uma ma teria rejeitada 
em um pro jActo, qu~:quer quu elle soja, ainda que C(·n
tenha IIIUÍtas outras lllliterias, nã~ Sd possa m.üs repro· o sn. D. MANOEL: -Os argumentos produzidos 
duzir na rnesml sesslio cm c•utro projecto. Portanto, esta pelo nobre s~nado~ peh pNvincia do Amazonas 1iio tão 
ó a minha opinião, e não EÚ ó m1nha, como do Sr. 4" se· pJndorosos que não é pus;ivol dar-lhos r•sposta 1atisfnc· 
crot,rto e da alguns nobr•s s~nndor JS cmu quem convor· to ria. V. Bx por mnis que so ex forcasse, 11ÜO consrguiu 
1ámos o discutimos a os til respeito. A~ura, se 0 uobro convencer· me de que c> to prC>jecto nllo ó o mesmo que ha 
senador quer que o projecto sei• rcmottido á mo;a pnra pou~os dins fo1l rojuitndo polo senado. 
olla dar o seu parecer, póde requere-lo e o senado uuci· N~o concordo com o nobre son11dor que f•llC•U em pri· 
dirá o que entondcr. moiro Ju"nr, em IJUA hoje V. Ex. possa tomDr qualqner 

. O Sn. FsnnEiaA PENNA: ·- R;;pcitando muito no pi· providencia, Dosd" quo o projocto fui posto em dbcUiSilo, 
mão de V.~;:~;,, peco, turlavia, liccn~~ par.\ f,1zcr niuda ó o senado qu"m ha de tomar 11 do:liiJoracilo quo lhe pa
algumas ohs.,rvacaes. Eu rer.onheço, Sr. presidente, recer mais ut:ortada. Mas creio IJilO o sHnado não deve 
quanto ó doffi•:il executará risca, 11 em todos 09 casos, a admittir sowolhnnto prcojecto, on !J"Io menos. vbto qne 
<lisposiç;io littt~ml do regi monto sobro os to ponto; não 1\Stá cm di>cusfão~ rlove rrjci~a-Jo, soh pena de lho podor 
duvido quo1, .rrj•itaolo um Jll'i•joctu, pos>n a sua matoria ,,.,b-r a pocha do tncoherrncm. . . 
ser reproduztda 11a mosrna sflssão, uma v1z que se lhe, Em uma das srs~Cí•s pas•ndas o senado rcJdlOU uma 
fa1•~ n/~nflll modilk~\·i'to •sst•ndol, ou oJUU clla so•j 1 iu· 'Jli'OJJO;i~;tu da camar,, dos Srs. tlo•putauos concudondo dis· 
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)1~n~a n do;r~rt~ c;tu:l•nta.l quo n requererão · o ulll 
•los ostwlantos men.:ionados nossa proposição 'ó o do 
qoo trata esta projecto. O ~ona~o. so rivn'"e ~urri lo 
'Vvtar por alg:11n3 das :Ji;p.,nsas pcdiol:1s, i>to t!, so ti· 
ve~!o :1:1 npproJvar uns pnra~raphos o rejtJllur outrr•s, 
tma (ollo o qu" co.,tum•• f,•zor, qne ó pedir a V. Ex 
quo pur.essc li voraç~o os para~r•phos SO{lar•damento. 

0 Sn. FERREIRA PENNA:- Apoiado. 
O Sn. D. AIANOEL :-Alas o sonado n~o fpz i~so, 

ninguem o foz; logo, o senado queria r~j irar a proposição 
to1a, 

Suppor:ha V. E1t. qno eu, lendo IL proposição, via qna
tro ou cinco no mos que ent•ndia que mereciiloa dispo usa, 
pedia a V. Ex q11e houvesse do pOr a votos os parngra· 
pbos taes e lae<, en~e vinhão osnos quatro ou cinco 
JLOOles. ~las ningaem foz isso, a proposiçffo foi votada 
em globo; .logo, o senado, ou pelo m•nos a maioria do 
senado quena rojeira-la, t:omo é, pr.is, que V. Ex diz 
que a ma teria nso é. identica, e que porisso niio tem no· 
pllcaçilo o artig., do ·r,glwento a que se rcfori~ o nobre 
senador p•lo Amazonas? 

lllas, sappooha V. Ex. que, além deste projecto, seu 
autor, qae n4o sei quem ti, ou qualquer outro nobrs 
senador apresentava de plncada, permitta·se·me a ex• 
pressão, dtsosete projectos concedendo as dispensas que 
os estudantes requererão, e a qud o senado n3o accodo·a, 
qulndo a proposiciio da outra camara fui slibmeuida á 
votaçlio; supponha V. Ex que so oiT<rer-iiío e~se• de
seseto pr.jectos, V. Ex. os receb•ria e snbmettcria á Je
libcr3çiio do sena•io? Supponhamos que sim; o sonatlo 
polia na mesma sessão aolmit<ir e's~s novos prr j8cl,rs 
conlo!OJo a mos ma ma teria da proposição quo tinha si•lo 
r~jeitaia sobre o rr.osmo ohj~cto? Certamente que JJiiu, 
á vista da expram. disposição do re11imento. 

Ora, senhores. so este projoct~ fur approvudo no SA· 

natlo, como considerar:! a camnr~ do< Srs. dt•put,dos 
esta delibot•ação, confrontando·:r. com a qne se tomou ha 
pouror dias ? Nilo rejeitará a propos;ção? E' do crr1r. 

E o senldo, sobre violar o r·~imento, não poderá ser 
acenando do incoherenle, da lo via no ? 

Tenha paciencia; o estud•nta de que trato, nll:o sei ~uem 
elle é, mas niio se desacr<dite o senado proferindo 9m 
poucos dias decisões oppos:as 

C rolo, port9nto, que com toda a rnziio o nobre sena· 
dor pela província do Amazonas se levantou plra mos· 
Irar que, segundo o r~glmento, eoto proj•cto não ~ó lo ser 
dado para ordem do dia, e qne o senado, sem passar por 
incoherente, nõo o dev~ approvar. 

Voto! pela proposição que cootinha desesete nomes de 
estuiantes que pedi4o diPpensns, porque, sonhoro~, sou 
inclinado á eqnidade, n~o vou para o rigorismo, tanto 
mais, porquu os estudantes Dciio sujeitos ao exame ; se 
cum eiTdito ellos nao souberem, se nos exames nao satls· 
fizerem, os examinadores os roprovaráõ. 

Entendo que se deve promover quanto fiJr possivol 1 
instruccilo da mocidade, sem relaxaçSo, mas tambem sem 
os~o grande rigorismo qao alguns j ulgão necessario, e 
que ou entoncto prejudicial o desanimador. 

Se nao fossem as ruõos expandidas pelo nobre sena~or 
pela província do Amazonas, votaria do l..om grado 
para que o projecto passnRso a 2' drscussiio, att! porque 
nào ~c trata senão de di• pousa de idade. 

Ningnem m•is t•mdo a palavra, ficou n discussão 
encerrada por falia do numero para se votur. 

O Sr. presidente de11 para ordem do dia da seguinte 
sassilo : 

Vot~çii0 da maleria r.nja discussão fic:lrn encorwln; 

!J.n discussão do projecto ácarca das cornora•úos de 
mão mo1·1.a; r • 

I~ trab.dhos de commissünF, 

LGvantou·so a ao> silo :1 urn lJUarto dopoi.1 do moio· r! ia, 

.& ...... 

Dll 28 DE AG'oSTO. 

Prrs(dcneia do Sf. ~isconde de Abaelé, 

A's 11 hora R :la m•nh5:, feita a chamada, acharJ'o.fte 
prowntes 28 SrR. F•nad•·r~s, fallando com c•usa parti• 
r.lpada o• SrN, M. niz, Cunha V•sconc•llos, Cerqueira e 
Mello, b rão d•• Antoninl , bar~o rle Maroiru, ltHIO do 
Coligip•, bar5o do S. Lourenço, Dapti•ta de Oliveira,. 
Drorg>s Montoiro, Carn•·iro da Carupos, MattoM C•mara, 
Vi• una, Pimenta Uuooo, Silveira da ~Ioth, Nabuco de 
Arauj?, SoaRa e Melto, marque~ de Caxias, m•rquez de 
Olinda, vis>onde de h•borahy; e s~m flh os Srs, Sousa 
Qaeinz, Pnuln Pessôa, Paula Albuqa•rque, Fern1ndes 
'forreP, Fonseca, visconde da Dos Vistt, e visconde;de 
SuaFsuna. 

O Sr. presidente de.,Jnrou que não podia haver msão 
por r .. Ita de numroro para formar casa, e conv1dou os Srs, 
senadores p:ewttes paN se occuparem em trabalhos de 
commissõrlP, 

A ordom Llo dia para a seosiío de 29 ~ a mesma j'á 
designa1a. 

'71' t~eNllilo 
e11 29 D& AGO~TO, 

Pmidencia d? Sr. viscond6 da Abacfri. 

SUIIII.t.Hro. - Expediante.- P~receres da commhsA'o do 
rorumerclo, industria o ntlts.- Ordem do dia.- Dis· 
pen~a de idade para matricula.- Dispensa das leis do 
am:•rtização.- Entr~ga da 12rcja do cotiPgío do Recife 
:i irrnun~ario do Divino !;;MI•ÍritoSanto. Obs•rvacões dos 
Srs. vucon:l<sde J,qllitinbonha e deltaboraby .- Pu· 
blicação d,.s deb1tes. Observac~~s do Sr. Pdnna.
Reformi ria socretaliadosen•do. Discursos do Sr, D. 
Manoei,Jobim e Penna.- Leitura da rAsoluç!o da ca• 
mara dos deput~dos qno m~nda rontinuar em vigor 
no anno fin;nceJra de 1802 a 1863 a lei decretads 
para o exercici~ de 1862 a 1863. 

A's 11 hous da manbil, acbsndo-s~ preaencos SO 
Srs. senadores, o Sr. presirlonte abria a ses~fto, e lidas 
as actas de 27 e 28 do corrente, f~rão spprovadas, 

EXPEDIENTE, 

O Sa. 1° sEcRETARIO declarou qae o Sr, senador ba
rão do Antonina, participa não poder comparecerá ses· 
são por achar-se enf. rmo.- Fica o senado inteirado. 

O moRmo Sr.}• secretario leu um officio do mlnisterio 
dos nego::ios do imperio declarando, de ord~m do Sa~ 
Ma11ostade o Imperador, que o masmo augusto Senhor, 
receberá no dia Sl do mez corrente, á 1 hora da tardo, 
no pllCO da cidade, a depur~ci!o do senado, que devo 
apresentar á ~anc~3o, as l<i• qtlB flxlfo as furcas de mar 
o terra, para o armo financeiro do 1862 a 18G3, e sobro 
os cosamontos mixtos.- Inteirada. 
D~u r.onta tamhem de uma •·epresent~ção da dirnrto• 

ria do Danco do UraRil, r~pon:lo o enta•lo dmo estabo-
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lecimcnto, o pr.dinJo mtas proviJoncia~. - Rornettido á ·a trovo a propOr emcnd1 a este respeito, porqac ol1 lg.trb 
commisbiiO de fazenda. a rosoluciio, no caso do ser approvada a emenda, a 

OSn. PnESIDENTE discqoA so vaisosorte.ar a deputação s-.r remcttida á cama•a temporal ia; faço !ómente estas 
qnedn puta do senAdo, ttJm ti~ Ir pedir respcitosarrrento reflexões para qne constem a todo o tempo. 
a Sua Al"g••studo o lwperadur, dia, hora e l11gar do en· (l/a um ap11rle), 
r·crramcnto da assew.bré• garri!, e lioa compo<l~ dos Srs. 0 Sn. vt~eoNoE DE 1EQUrTINIIONIIA :-A h I então pn· 
D Alanocl, Araujo Rrb-iro, PiroAnta Bueno, Dias Vieira, der•se·hia adoptar tst•, so a illlntrada commissão con· 
Carneiro do Campos, S1lvrira aa Alolla e viscon~o ac vi•s•c. 
Uroguay, · 

O Sr. 2' SECRETAn:o leu doo! pareceres da commissllo 
de commorcio, lodu>tria e art•B: 

O t•.sobro a r'pre .. ntaçdn dirigi,Ja por uma commis· 
são da praça do cor11nmci'' desta eôrte pe liMo ol inter
vençi•J do senado para o estabelocimento de uma linha 
tel~gr• p h ica. 

O~ R. FcnnGtnA PENNA :- A commlssile de redaaç4o 
pólo fa1er isao 

O SR. VlsCONOE nE 1EQUITINIIONDA :-Entendo, como 

Foi approvado. . 
O 2• sobro os documentos que ne.ompanMo a proposi· 

cão da camar:t qoe approva o privilegio concedido a 
Guilherme Doulieeh. 

o nob•e sena•lor pela provinda do Amazonas, que a pro
priacommiss4ode rdda~«o do senado pod.ria transcrever 
na resoluçlo essas condiçlle•, Em todo o cuo, a tran•· 
cri pçilo é nec~ss.rla, porque sei perleitamento o quo 
•contoceu aqoi á irmandade de S José, tractando·le da 
in ,elligenci• que so tinha de d•r aos avbos do governo 
portuguez relativamente á entrada da irmandade do Sa
cra.aentopara e~s1 igroj~. Llmito·me, portanto, á fale~ Foi mandado imprimir. 
111~ lembrança, ·• 

OREM DO DIA, 

DISPENSA DE IDADE PARA IIATRIGULAo 

Foi po~to a vr,tos o projPr.to concedendo no estudant• 
Manoel Pedro c-riMO Vieira di~p•nsa do ioiado para 
matl'iomhr-se na f;culdade de direito do K'cife, cuja 
:;n di~cUs!-ão fi~ára encerrada, A passou para 23 discn~~iio 

O SR. VISCONDE DE ITADORAHY:- Sr. pre • 
sidente, lambem me pareceu que d resolução quo veio da 
r.amara dos Srs dcput.dos não estava conven1entementa 
redigida, porqtte &Iii não se diz quH a lgr•ja de que ne 
trata Reja ~ntr•gue nu< cuidados da Irmandade do E~ pi· 
rito Santo com as c,,,,.Jiçiles que lhe impoz o governo 
geral ; diz apenas - ,.,m as condições que lhe impoz o 
presi~ent• da provirrci•. O Sn. Ar.MEJDA E ALnuousnous requ>ren verbal· 

mente di>pensa do interstício para a discussão do pro· 
j e c to, O Sn. VISCONDE DE 1EQUITINJJONJJA :-Ainda mais 

essa. Não foi approvada. 

DISPENSA DAS LEIS DE AMORTIZAÇÃO, 

Seguin ~c a s• disCUFS~O do projecto antorisaniiO o 
guveroo a dar Jic,nca ás corpor:·çiles de mão-morta para 
adquirir,•m ou p,1ssuirem bons do raiz. 

l~oi spprovado o projeo\to c remtttido á commissão de 
redacção. 

O Sn. FERREIRA. PENNA: - Fori!o confirmadas ~elo 
govano geral. 

0 Sn, VISCONDE DE ITADORAHY:- Mas as condicúes 
qua iorpoz o presidente da provlacia, e que Filo quasi 
todas tran•ilorias, estão em p'rte satisf-itao, outras cen• 
tinoão a srl lo, o, ainda quando não continuem, nem o 
governo geral, nem o governo provincial tem o direito 
de. exigir que o sej[o. As conlfiçiles com que o pruidente 

ENTREGA DA IGREJA DO COLLEr.IO DO REr.JFB Á IRIIANDADE da prr.vincia Pnlr~gou e CODIÍou aos cuidadOS desta ir• 
DO DIVINO ESPIRITO SANTO. mandada a igreJa de que se trah, forão as seguintes : 

Entrou em 3• disrussiio a proposição da camara dos 
Srs. depotados com as emend•s da commissão de fazdnda 
ácerca da entr·•ga da igrejll do Coll·•~io do Recife aos 
cuidados da irmandade do Divino Esp!rito·Santo da· 
qu dia cidade. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONIIA :-Sr. 
presidcnto, a nnica observação que tenbo a fazer ó 
que, 'i• to que. esta lei ó verdadeiramente um contrato 
de cessao, visto que ella autorisa a irmandade a tomar 
posse e uso da igrejl com certas e determinadas condic!ías 
que forão redigidas pelo presidente da província do 
Pernambuco, é indispensavel que estas cflndiç~es srjão 
trar1scri ptas na lei, afim de que a todo o tempo se 
possa averiguar com exactidão qoaes fordo oll•s, quaes 
furão os direitos adquiridos e as obrigações contrahidas 
pela irmandade ao tomar posse e uso da igr~ja. 
Qurm nos diz a nós que nlio apparo~errlõ quest~es 
futuras que os triburraes tenMo do decidir ? E como 
Mo do olles decidir 1 Dacorto que hão do decidir 
segundo as condições com que a irmandade tomou posse 
e ontron no uso da igr•ja ; portanto, se estas condições 
n~o estiverem transeriptas na lei, havor~ talvez duvidas, 
o essas duvidas pódom pOr em risco, jrí o direito da 
irmandndo, j\ os direitos do governo. Mas não me 

I.• Que a irmandade aprompllria uma casa sobre 
um edillcio qae servin antigamente de cadêa, afim de 
reunir-se ahi o tribunal da relação, 

EEta condição está cumprida, segnnlo u inf,,rmaç~es 
que se leem nos papeis appensos ao requerimento que 
nos velo da camara dos Srs. deputados. 

2.• Que a irmanda:le repararia a igreja. 
Ora, niio se disse quaos erão os concertos que osta ir

mandade devia fazer, mas, grandes oa poqoenos qae 
sejiio, já se satisle1 e&ta condiç«o, porque tambelll 
consta dos papeis que esta irmandade jri fez na f1rcja 
reparos na importa~cia de vinte e tantos contos, e que 
pretende aiada fazer outros na importancia de mais do 
80:0008. O caso e que, quando a irmandade nao fizesse 
mais ooncorto nenhum, já satisfez á condiçlo que Jbe 
impôz o presidente c!& província. 

A terceira e quarta condiçaes, que silo permanentes e 
as unicas que so podiile pôr na lei, consistem em man· 
dar dizer todos os domingos o dias santos uma missa ao 
meio-tlia e em prestnr o templo para qnalqaer festa na
cional que o governo queira fazet·, Alas as condições 
essenciaos estão cumpridas. 

O SR. YISCONDE nc Jr.outTINHONUA: - F~ceplo duas, 

' ' 
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Ú Sn. VISCONDE IHl ITADOR,\IIT :-Excepto a da misBa 
aos do.niogos o dias santos, c a de prestar o templo quan· 
do o gweroo da província exigi-lo para qual•1uer festa 
nacional; mas cslu condiçõ~s me parorolriio Iii() poucn 
imporlantos que para documento julguei bastanle o dt·s· 
pacbo do presidente da província (uem é um contraio), 
o qual o.illl não só regi;tr&do na secretnb da proviocia, 
como junto aos pspela que estiio sobre a mosa e que 
VJio ser arcbivados, de sorte que 1a todo o tempo 
conslar~o deste documento estas duas condições. O 
art. 2~ ~trerecido pela commlssiio n&o teve por fim seni!o 
dizer que o templo continuasse a ser considerado como 
proprio nacional, que é a condlç:lo que o governo g~r1l 
impoz, e tamhcm definir um pouco mQis o que queria 
dizer as palavru -fica entr~goe aos pios cuidados da 
Irmandade-; cu n«o ~ei o dirtlto que davão esras pa
lavras: dav4o á irmandade a posse permanente, a pro
priedade da tgreja? 

0 Sn. VISCONDE DE 1EQUITINHONHl:- NJio 6 de rigor, 
O Sn. VJSCoNDG Dll. !TADOR•HY:- P.rece que não ó 

de rigor; pori•so a commiuão apresentou eM artigo 
additivo d1zeodo tJUe a irmandade continuaria a ter a 
posse da igreja emqu•nto reparasse e m•ntivtsse nella 
com dccencia o culto divino. Esta igreja estava entregac 
aos usos prof•nos, e a commissi!o entendeu que realmente 
JJão era conveniente que este edill~io, que me dizem qoa 
tl magestoso, continuasse á ter um uso dilfdrente daqoel· 
!e para que foi construido, portanto, como devia ser 
destinado ao culto divino, tanto fazia entrega-lo para esse 
fim á esta irmandade com a obrigação de repara-lo, 
como á qualquer outra. 

Tenho pois oltplicado as raz~es porquB a cornmisiãO 
entand•u que não tra Mccssario reproduzir na lei as 
condições com qlle a igre1a ttnba stdo entregue á ir
mandade; as condições essenciaes e'tavão cumpridas, e 
ns outras erilo tão insigniflcan tes que niio vulia a pena 
inseri-las em urna lei. 

O SR. VISCONDE DE 1EQUITINIIONHA:-Sr pre· 
idente, pergunt~rei ainda mais; supponhamos que a ire· 
man~ade não cuida da cc.nservac«o d.t 1gr•ja? Palo que 
acabltde dizer o nobre se11arlor pelo Rio de Janeiro, v~ ~e. 
e·llqueir.erto, de qao o predio r.ontinúa a ser proprio na
cional; bem ; quem ba de cuidar na sua re paracnoY 

0 Su, VISCONDE DE !TADORAIIY: -A irmandadB. 
0 Sa. VISCONDE: D8 JEQUITINHONIIA: -l~tO está b91D 

determinndo? Nilo. 
0 Sn, VISCONDE DE JTADORAIIY:- Perdôe-me; a ir• 

mandado obriga-se a conservar a igreja cJm docencia 

O Sn. vrscOND!I OE 1EQUITIN!IONJIA:- Sem termo? 
0 Sn. VISCONDE DE ITAMRAIIY:- Por DOI despacho 

do pro> i dente da 11rovincia. 
O Sn. VJsr.o•nE 1\E JEQUJTJN!IO~IIA: - llf•s ba do I'O 

lavrar o termo agura d,)pois desta r•.•olu1:ilo, o nosrc 
termo se hão de especitlcar as condições, se h.ro de 
declarar os dl,itos quA llcão pmencendo á irm~n· 
dado, se ha de declarar se o prodlo cuntinúa a ser 
nacional, e a quem incumbe a obrigação de fazer 
a dCS)JCZI para a sua conservação ; lu~o isto ha de 
ser exarado no termo de posse, porqud no art. 2• 
isto é, no artigo que a lllustuda commis;ão entend~~ 
accrcscentar á re.olu1rro, so decbra expressaUJentu que 
a irmandade tomará possA por um termo: creio qar. 
o Sr. ministro do imperio h~ do exigir que este 
termo se lavre, neflo se hão de fxarar as condi
ções. da posse e do uso. Portanto, julgo que.~ ro
sol.aç;to necessit' mais alguma declaração ; e, já que 
va1 uma emenda, qne é o artigo adJirivo olferecido 
pela illustrada commilslio, ne.ste artig~ addltivo de· 
ver·se·hía dizer mais alguma cousa, por rxemplo, 
lavrando-se o computoDt•l termo, e ntll• bUrando ·S8 

as condições, com que a irmandade toma posse da 
igrej t, Isto era h!Stanto, porque, a todo o tempo, 
cunstará do termo. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAIIY:- Parece-me 
ai~1da, Sr. J•residente, que o ali. 2° oiYer•cido pela com~ 
misbàO é snfficiente p11ra o fim que o nobre senador tem 
em vista. Diz o artigo: 

• A irmandade terá a posso a uso da igreja em quanto 
a conservar em bum estado e Jlzer celebrar abi com 
de ·encia o culto divino. , 

Quem é que tem a obrigação de consrrvar a igrPja em 
bom estado? E'" irmandade; logo, a clla compete lazer 
os reparos para conservar a igreja em 1om eslado; e nlio 
basta' isto, ó necessario que de mah a m~is a irmandade 
laçacelobrar ahi com decencia o culto divino; ródo con
servar o teroplo em bom estado, mas niio fazer celebrar 
nelle o culto divino, e taf•IO nes:e como naquelle caRo 
não tl~a com o ow da igr~j• que lbe é dado. Emquanto 
ella satislb•r estas condiçõe~, terá asso uso, mas lrgo 
que n'o as satísf,ça o gov.rno declara que o uso cessa. 

O Sn VJscoNnE DE JEQUJT!NIIONH.t:- Podia-se sup· 
primir a palavra-posse- ; a posse é muito, 

0 Sn. VISCONDE DE ITADORAIIY:-N~O duvidu concor• 
dar em supp11mir esta p;tlavra. 

O Sn. VISCONDE: DE houtrtNno~nA :-Então V. Er. 
te:Jha a bondade dd ma11~ar um11 cmonda neole sentido. 

0 Su. VISCONDE DE J EQUITINIIONHA: -Ainda filais por· 
gunhrei, e depois o nohrd senador explique : supponh•t• 
mos que a irmandade não tem os meios precisos e que P"'· 
s&-seo tempo para as reparaç6es nece;sarias? a ierej:~. c:· bc 
em commisso, JL irmandade perde a posso? 

0 Sn, VISCONDE DE lTADORAIIY: -Sim, 5enbor, 
O Sn. VisCONDE DE 1EOVETINUONHA: -li to está do· 

terminado? 
0 811, VISCONDE DE ITADORUIY: - Creio quo está· 
0 Sn, VISCONDE DE JEOUITINIIONIIA : - E eU creio 

que nilo. Sei que tudo blo póde ser oxarad~ no tmoo 
no posse que neccssarfamonto hll de ter lo•gar quando a 
irmandade entrar no uso d~ igreja .... 

0 Sn. VISCONOE DE lrADORAIIY:- A primeira vez que 
lallei esqueceu-me dadizorquo o IJ(lverno geral declarou 
ao presiuento da província que o devia tor aonsult1d0 
arnes de tomar esta d~ci~iio, JUlS que todavia a appro
v•va com a condição dt• quo a l~rl.'ja poderia tor ouuo 
destino quando a arsembléa g••ral a .. im resolvesse. Ora, 
p~i'tlr."ndo à commissilo que o destino qua devo ler um 
templo d~quijll!l.~ tí o culto divino, e qun lant" rui~ en· 
carregar disso a esta irmand•de c~mo a qualquer outra, 
doliborou dar-lhe o uso da i~reja em~oanto collservatise 
~~~~ bom est .. do c lhe désso c•to destino, 

O Sn. vts~oNoE DEITADORAIIY :..,..]i• entrou ho mnito1 
annos. 

O Sn. VJscoNoE oE · Jnoui1'1NHONI!4 : - A posse é 
muito. 

O Sn. \'JSCO~DE DE ll',tnon.IIIY:- Pois sim, senhor, 
reliro a palavra ·posso-, porque 11iío foi O!S:J. a iut~n
ção da COII:J!Ib~áO, 



22G S'ESS,\0 E :II ;w DE AGOSTO DE 18Gl · 

Veiu á mesa a seguinte cmontla : 
, Snpprím•·sa no art. zoa palavra-posso.- 20 do 

agosto do lStil.- Visconde ric Itaborahy. , 

O Sn. D. MANOEL:-Dem dizia cu cm uma das ~es
silcs passadas que a luz tínlm ~uccedido á; tt·avns em 
quo o sonado vivôra por aspaco do lon~os annos 1 N;\o 
VP.mos t~eniio rcf .rmas solJro rt:fo~·m::s, idé:.~s ntJVissim<ts; 
;,m!im, senhores, chPg;ímo• ao tempo cm quo ~o di7. quo 
ao IJI'C5ÍdtH.tO do ~o na ao não ó Uc.to a.doact!r, w'm Clrrar r 
Vcjãn que novidades, qu• progresso, que r.ivilisacao 1 E 

S{~n ill aooiada, C~l1troa em diocnssiio O foi npprnv.'lda, 
Ji,,,ndo o Jll'<'·jectn adiado para a ultim:J. di,cussãu da 
t·mu::dJ. n:.&. seguint~ sr,ssão. 

FUDJ,JCAÇAÕ DOS DllDATES, 

:~'.~Jiron cm 23 disr.u,o;:slio a indicação áceroa da autori .. 
;,oç~" á mesa para contratar a IJUIJlicação doo de!Pte.! do 
senado. 

•intla h' qu·JDI diga quo nilo f,i U1:0a gmnrle felicidadtl a 
r!eicilo do mni~; ainda ha quem d•ga que não houv~ urna 
verdadeira inspiração a respeitar na pes~oa que occupa a 
cadeira da presidoneia do senado I . , 

Na mesa estão uctunlruente quutro Srs. senaduras, que 
por muito tempo toero oecupado os logaros do secretarios; 
Mn, neJ,hum dellcs so lembrou de reformas, de fazer 
iud1~açõos cc•mo • que se acha omdiscnssão, mas, apezar 
disso, t··mos viviJo e vivido bem. Cuda vez f.enho mais 
mctlo d"s reftlrmns preei~itadns, tent11das uoicamente 
com o fira de so dizer que se fez alguma cousa. Se eu· 
quizcssu agora apontar exemplos para corroborar a minha 
as·•crcão, llansc.ria por certo a attenção do senado; não 
se ftl~ no anno 1msado grandes reformas uo nosso 1.>niz 7 
niio forilo aqui cowbatijas tão victoriosamcnte 1 Pois 
Lem, Já. pass:íriio na camau tcmporarin as autorisa
CÕO' que brcvomer.te virão para esla casa p•ra novas 
rcform,.s, isto ó, p1ra sA r·· formar o que so r~formoo, 
porqu" ja ;e r•· conhece quo as refo;mas, qoo se fizerão o 
nnnu p~<Sado, tecm o c.unho da precipitação, trouxerão 
graves m·,Jes ao paiz, como rcconhecêr:lo os mesmus que 
:'s apoiárão. 

O Sa. rnESJDENTE :-Acho que não ó convcniento 
inillíar por ora este deb.<te. 

O Su. FJlnnmnA PENNA: -Sr."presidont~, julgo con
v.;,iento cxpli~ar nesta occasião que, se n• iodicação de 
que agora se Ir• ta, lirnito-mc a propür quo se autorise 
a m,esa p~ra contratar a publicação dos trnhlihos do 
henado e n:io f•llo dos Annacs, é por estu n:uito per· 
suadido de quH a mesa não teri duvida, quando cdoLrar 
o llOVO contrato, cru continuar o que SH fez o nnno p~s · 
snilo, isto é, em contratar, além da publicoçiio na folh~ 
diaría, a imprt•ssão dos A1maes rm numero igu:.l aos 
dos da c:.ruara do1 deputados. Se, porém, houvesse a 
este respeito alguma duv1da da parte da 111esa, ou Stl 
olgua1 mwJbro tia capa entendesse que niio se dAvia 
coutinu~r a publi~~ç[o dos Annaes, eu apresontaria um 
:.dditamcnto para qae o sonad.,, votando !ObrA elle, de
cidisse a qllBSião. Esta obra começou em JSüB, e eu a 
julgo tão nccess.ria o util, que i'l t.r,ria proposto quo se 
fizesse no rr:osmo formato úos Anvaes nma st'\\unda 
edição da toios os deb,t•'S do parlamento impressos om 
div<:rsoo jornae~ desde a asscmbl~a con•titnint••, se não 
attendcsse :i dospcza e ao actual est,do do thesüum, 
que não pucee muito li•ongeiro; ainrb, p••riÍ·P, niío 
"Perco a esperança d,, fazer e~tn mo~ão em circums· 
'tancias mais opportunas, "16 porque me persuado de 
que a despezn não será tão aonsivtll, Ul!la vez que s•J• 
fe.ita annuahnenle e n:io toda a um tempo, uma 
vez quo so come::o, por CX<ómplo, dos onnos mnis pro
xi~cs atú aos roais remot1,s, i~to ú, de 18ft7 paro. :1trt~z. 
até chegar ao fcrnpo da ~ssomblé~ constituiu te. Entra 
tanto aproveito a occ•siilo para at,servar que nqaillo 
quo ~u previa a respeito dos Annaa~, r.<•ruO em outr• 
nccasião declarei. a~ senado. tem·S•• já verificado; a edição 
1858 limi:ou-so, creio cu, a 250 cxemplare>, e boje niio so 
acha um só dispooivd no archivo do >en~·Jo. o que real· 
mente é um grande mal, porque assim firnrá truncada 
flU in::omplot• unn cullocr;:lu preciosa, quando niio se 
te~ha de fazer uma 2' odi,rro, a qual ,jcverá custar 
qu1ntia. CÍIICO ou seis vezes maior duque aqueda que. 

O Sn. D MANOEL: -Não digo mais nada, trüuxe este 
facto para mo> trar que devemos cs1ar de sobre-aviso a 
respcilo do reformas, não as f,zendo sen~o com muito 
twto, com muita circumspoccão, ~om muito criterio, pür• 
que de o1·dioario acont•;ce quo as reformas, que r:ãr.> ~ão 
létt"s desta maneira, om vez do benr,ficws trozem gra· 
vissimos males, e obrigão ddpois os proprios autores 
rloll.ls ou a proporom novas ou a consentirem nellas, 

so de..1p~ndcria so ~ 1" edicil•J tivesoe siuo ruais nwp!a. 
Tenho pois, por fim com estas pnl.wras, Sr, pro

~identc, sabur sa é da intenc:io •ja mesa c~ntinuar a coo
tr,tlr a improa<ão dos •1nnaes, porqtw, no caso contr:'
riü, posso olTerecur urn auditllmcutu á minha indic~çilo. 

O Sa. PRESIDENTE: - Não cston autorisalio para 
fJzcr a e> te re;p,ito doclaro~çõds em nome li~ mesa; mas 
IWia miuha purte digo de~•le ji ao nobrd scnarlnr qu" 
j :ligo tão uti:, tão necossana a publicação dos Annaes 
"" l'arlaruenlo. qntl c1l:1 •cr:l para miJa uma tias t:oneli-
1'''"" cssenáucs pua colebrar o contrai~, quo tiver tio 
fa~CI'•SO, 

O S11. FEnnmnA PENNA: -Estimo muito ouvir isso. 
l1'oi approVildn a. indienc~ro. 

Entra em 2a discu~&ãÇt ~ it1tlic:.ção !Ícç.rca d:.1 rd•Jrma 
d.1 sucr,tHil Llo ~~·n lo. 

Senhores, quaes tão os males que temos observado n~ 
murr.ha das nossas cousas cm re.lar;i!o á secretaria da 
casa? Eu crera qoe os nobrés sem dores secretaries po
deri:ú informar melhor do que ninguem o qoe ba a este 
rr>poit•J, principalmente o nobre 3° sar.rctario que por 
mm tos anno.~ teve a honra do sentar-se na cadeira de 1° 
secretario; o mesmo podernú dizer os seu< honndos cal
legas que occupão desde "!guru tempo as cndeJTas em qua 
g,, so"tiio Tarubem •hi esteve o illustre senador peJa 
provinda do Arnnzorws, nao fui por muito tempo, mas 
durante uma sessão occupou o lo~ar do 1° ~~cretario; 
nilo vi, senhores, propôr-se rHfurmas, não vi rlomons
tro r·SB a nec~s;iuado rl••saut,risaçiles que agHa !6 pedom, 
E v•·j:io como as cousas v:\ o correndo, vejdo como a tal.,, 

!lu queria dtzer o ncmo proprio, p•,rque ó o nome qu~ 
merece a tal mania .. d•• uulorisacões. Isto jã fui dit~ 
no p•rlamento; nós temos nesta patte chegado a um 
ponto, que necessariamente >cremos< brigarias a altcrdr 
as nossas i lóas a este respeito, a recuar compltltamellte, 
por'ltllt bojo mesmo todos aqaollcs quo advogárão a cansa 
das dolega~úes o autorisa~Oes, reconhecem que devemos 
parar; o wo parece quo um dos que reconhecem !f.to é o 
nol~ro ministro do imporia, que em uma das sos~ú~s pns
s,•las oohva do accordo comigo ; n5t> quer senão autori
sa~~i.it1s muito raras, muito indt:-ponsavois. 

ftlns vr:j:io e•> mo tHohr:m no r.onado j:í r.n quor nnt<1-
ris;,ci10 para faZI!r ft1{;UinmoHos, p;m\ tonwr ucs c t~cs 
dolibern~iícs. E' vnrdarln qno alguma' mot!irlaslembradas 
na hl1lica~ão tJ, pendem <la aplHO'(at~:io di) senado, mn-!1 

..... 

'' 
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h:l outras quo vão logo sor postas em execução, indo 
pondouto dessa npr,rovvcr.o; meus senhores, Jlquem sa· 
hondo quo, postas em exe,:ução, nn·o ha mo is neceasidado 
do apprúvacão, até porque !la do dizer-se lo"o: • V~do 
quo Stl reprovais o rcgularnent J, tirais a forç~ morhl ao 
Jt:osidento do stmado, o qual, sem forca moral, niio po
d~rá dirigir os trabalhos. 1'or11u1W, o sonarlo hn de sA 
vor na durn necessidade du approvar tachnmooto todas 
o quaosquor r• form1s, que a musa flzor em consoqneur.ia 
d~ ind1~açiio quo oll'erecen e que já foi approvada em 1" 
d1scnssav. 

Ora, en sou o bom<m m~is opposto que é possível :\s 
nntorisaçilos, creio que nest:~ casa tenho dado ais to pro
va~ ·niio equivocas. N~o concedo autorisaciles i qur,ro 
?~aminar, quero discutir paro depois approvar ou re
JOI!ar, porque a experiencia tem demonstr,.do que taes 
~~torisaçõos não sorvem senão para dar vccasiiio a me
didas muitas vezes damnosas, que Jicão ucitamente ap· 
provadas, vi> to coruo poucos su oppc.em a ellas. 

.Ainda o~ podi:1 citar exemplos p~m corroiJorar as 
mmhas OftlDJiícs, mas V. Ex. já md avison que cu não 
devia citar essos exemplos; tod:,vi•, apontarei aprmas as 
r•· formas das secretarias: lwmeou-su uma ou duas com· 
missões da rasa para examina· las; já h•JUVe p•recer9 
Até agora não houve o nem haverá. as cousas Jlciiu no 
statu que; é o resultado da~ taes aulorisaçõ.Js.· Enlro· 
lanto todos clam{.rão contra es.1os reformas, to los as 
achári\o excessivas e ellas estão feitas, as acordarias eslão 
montadas sr~undo os ultimes regulamentus, a de;peza é 
enorme; n:vla s~ fa~ t 

ros da meoa qanrem prestar um serviço no senado c ~? 
pniz, se SS llEx. ·entendem <JllO a socret.ría precisa de 
grane/o reforma, teom o prnzu que decorro dc;,Je se
tembro ató u.aio para se entcnrlcrem a respeito della 
dopnis do m~darrt exame, o ent'o em ll'aio spresen
tuM o B•'U ttahalho, nós o digcntiremos e chega• 
remos a um accordo, isto é, nós, depois do oxan.o o 
dJscnssiio, deddiremos qu ··P.s são as reformas do que 11 
scMct~ria carece, e, sobretudo se as quo a mesa propõe 
são as mais r.onsent•ne11s ao servho do!ta repartiçao. 
Mas uuturisação p<ra a mesa faz~r as reformas que qui• 
zor, e po-Jas Jogo em execução, eu decl.ro a V. E:t. 
que não dou; c a dizor a vordadP, V, Ex. e os seus 
compauhe1ros não precisa vão de antorieaçiio para propor 
rtfoJma, tanto predsav~o oomo eu. Pois so eu tivesse'' 
pachorra !lo pensar nas r.ou.•as da sscretaria, 11i\o po~ia. 
r· preserttnr em maio uma reforma? Não preoisava de uuto· 
ri,aciio d!l s'enado para isso. A autori&açrio, de que a 11 esa 
c~;rece, é plra pôr em execaçiio as reformas Jogo; mas ou 
j.í disse que niio doa tal autrJrisacão, quo a nPgO, e que, 
ant~s que a ref•uma so execute, quero exlminn-b, 
qurro ver se ella está da conformidade com o;lnteres;es 
da repartição que ~e vai reformar. 

Senhores, estou moi to oscarmentado; a pratioa, nll.0 

16 de •·lgum tempo da caroar~ dos deput~dos, m~s ptin• 
cipalmeuto do !CDado, que jil ó do ll annos completos, 
cada vez m~is mo torna mais receioso de dar uutürisa
ciles s~ja a quem for, digo meemo, aos meus umi~<JS, 
Os senhcres, que esuveriio no ministerio a qno pre
sidiu o Sr. roarq:m da Olimla, não pedirão aulori
sacues, e eu não a,q ~aria se as P•'drssem; foriio nioto 
muito parcos, llonr• lh~s seja fdta. ·Ponanlo, eu não 

Ora, qu:ncto eu observo que presidentAs, que occup:\rão 
1·ssa cadeua sete 011 oít1) annos conse1mtivus, rrão 8t' 
lomhrárã~ de 1aes reformas, ape1.ar de torem perf•ito 
conltc•amcnlo ao estado das cousa~; ({tlllodo me recarcto 
que os Srs. secretarial, quo tambem por muito tempo 
leem occupado as cadeir3s oa mesa, não fiz•ráo indicaciio 
nenbnrna a o·.t• re>peito, devo acreditar que tne.s refor
mas n~" são necess•rbs. Senhores (não po.,so deixar do 
fallar em V. Ex. e na mos a), a mt•sa de 1861 compara-se 
a um n1etoorn brilhante que quer e~pargir luz em tudo; 
a mesa du 1861 entende qne o >enadrJ está em PE·Iado 
deplorava!, que a sccret1riu da h~ rouilo dovcria lllr 
solfrido uma grande re!orml i a mesa, por con.•equencia, 
011 antes.<> Sr. presidenta, dou um quinno n11s 8eus 
antecessores, porqno os quatro Srs. •er:rctarios são os 
mesmos que j:i estaviio, e ~lgnnsscrvirão com os ant,ces
sores de S. Ex. 11 Sr. visconde de Abaoté. 

vr•to decididamente pela Indicação. Se se trata de 
uma simples refo1·ma, a mesa Dão precisa elo auto
risaçii.u ; Má. n~ sua alç~da, a~sio1 como está. na al
çada ~e qaalquor senador propor íst >, o se se trata tle 
autorisacão para pôr l<~go em execuçáo a rofurma, cnmo 
di: o ~ 1• du a. t. unico, eu nego a autorisacito. Demais, 
a r•·form~ ainda não est:i prompta, é da presumir quA 
depois do enrerrada a sos>il.o /!que o Sr. pr~sidento com 
o~ s~us companheiros se ocCUJlern della; quando t! que 
llcará prompta? Poucos m~zes talv~z ant~s da abertura 
d~ •ess:iv ; portanto, para que pOr-se logo em exer.u· 
c:io esta l'eforma? Não ó melhor que tenha anres 
a sancçiir• do senado? Creio que e<tou p~rcebendo que 
fsta é a opirdno .do n<·bre senador pela provincia do 
M:•ltl·Gros.io; estou percebendo, não g,j por que. Ab I 
se olle me Pjo~a;se, se q1tiz•·sso levantar sua voz para 
expamler, runito m•lbor do qne eu tenha Mto, r•s m
zões quo existem co11tr• a indioncffo, eu aer-tbe-hia im
monsameute obrigado. Mnito s••· ti que S Ex. não os· 
1ivo~so pr<'sante na occasiilo om que se di.icutln o famow 
parecer:. alt I se elle estivesse pre,ento, o nu~ocio tor~tar
se hi" se1·io .... Mas agora, felizmente, est•l na c~sa, A eu 
fuco volos para qno o nobre senador orgn sua voz sempre 
eloquont•• plr~ ajudar .. me na tarefa da quu o:a en•·nrr~
guni, que é de COOihater a indi~U\'àO. g,lD]JOrcS, eu roiio 
vojo senão um prurido de rnform• em tudo; niio as refor
JIIl•H quo a oxpe1ienci~ tem J<Conselhado, est1S nãO' sa 
quer, quor-se refvrm~ts pruci~itadas. Euofim, •anhoro,, 
us cun~as vão (lDl tat pro~resstt, :1s rdurams bão r.~ntl'R• 
quu a tarofa dos successoro' do S. Ex. ó n n:a\s <hfficit; 
u~o sr.i do ora cm di~ntc quem ha do qu••rer a "a deita 
,Jn pro.iitll1IHÜ:'I, por~u~J, até para coroar a obrn, i fllrodu .. 
1.iu,-su a moda rto j •n t.ues qu" 11iio costüo pouco di· 
nheir·o. Que o nus pura v lHCsidtmte du sr.nndo I 

Ora, eu inclino-mo a crer quo a iodicnr;:to é obra tln 
Sr. presiJanta e qne os honrades ser:retarío~ apenas 
condescendôrilo com S. Ex. ; S. g:c rndigiu a indicação 
e ellos assignárão, mas o que 6 verrl~de ó que os nobres 
secretarias n:io 1inhão p;msad/J nostas reformas, npczar 
de ao~ longa pratica. E, senhores, creio que o.;t• reforma 
devia perlencor principalmente no Sr. 1 • s~ocret~río, qu•• 
ó que tem inspecç•1o iwmediMa so!Jro a secrowi;•; m·u, 
por fXemplo, o Sr. senador pel~ pruviucia d• Sunt" 
C>thartua occupou o loear da l" sccrrtalio, niio soi qunn· 
tos annos, o ru• <Ua longa pr.<tica não achou quo • 
secrotaria precisava de roforwa, n:lo D propoz, " "~ora 
que est:l no Jo~nr nu 3• ó que aosignou a iu~icacilo? Mo 
parece que islo foi para w!o ti1·ar a força moral du 
Sr. presidente. 

Mos, srnhuro9, w não ó isffo, eu, que não duvido en
trar fnl lrattsacr,,Oes quando ollns são hooes1a'1 e honrosas, 
j1i trlusigiria. quo íL UteM fi~ns~e a.ntor1sad:t. par:1 propor 
todas :111 l'Ofurma~ qno f{UiZeSSil1 JUUS rteuhuriJ:L para !·Wr 
exocutudA Rtml prúvi.~ :1ppr~. .. va~110 do :tonado l'ois JJm1,.-.:o 
o nobre prcsidouto do senado u os ~cus illustros coiJl JH<Ithoi· Voto contra a indicação. 
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O SH. JO!Jl~ ; - A~signt!i_ esta indicação por~ue cs- '".~ lll!n,do. E~tou persuadido !lo que, se o nollre senador 
tou yer~uad•do do .'iuo de lia nao result~ nonhu~ 10c~n- IJVa~se •:ompu,.do cada um dos •nígos propostos pela 
VclllHiltA, antes. crew•1ne al>,um b~~efi~1o pótle ~~r~ Nm- me~a com. os do regimentQ A qu~ ~· reforem, reconhe· 
~oem pó·le duvtd>~r que a secretara do oenado nno t~m cena com1go que nfio se trai~ de uma refúrma tão im· 
twt r~gulamer,t.o p<Jr onde s~ tlirija; é sabido qlJe ON portanto, now de um arbítrio tão a1nplo e ínconvcni~nto 
~eus ompr<'l(ados não cst'o sr•jeitos ás mesmas ohrig"- COClO se lbe figurou, 
rõas ri~ h o. vi c~' ~ que cHão s~jeitos os emprag1dos. de o Sn. D. MANOEL : _. Eq niio disse tau to, 
o~tr;ts ~e·:.returtas ; en nlctlssano tomar al~uma med1d~ • 
a c.H~ N>pcít•>. l'ôingucm ignu1·a tjue na secretaria não O Sn. Fe11nEtnA PENNA:- Se b.•m comprehendi as 
rlein du bavor pou•:a urdem p(1r folia deste reMulamen- observações do nobre senador, snppOe elle que vamos 
h• ; que alguns ••rupregailos dHxiio de comparecer, nem autori~ar a mesa para organi•nr e pôr desd• Jogo em 
m•'WJO mo parece q11e c>l'•jiifi snje,itos ao ponto como execução certos regul•metJtos sobre ma terias que devem 
acontece .t•m w.Ja.~ r;s repartições. comp'ltir ex.clushamente ao titJna•lo; mas, dusdo que se 

o Sn VA!.L.tSQUEs: -Esti(o, entrar no exame dos objectoij do ln~s regulamentos, ve.r· 

O Sn. 1on111: -0 CPJ'Io ,; qua alguns emprPgndos 
rJo,aJIJlarccem, o entretanto eu que sou membro da mesa 
n;io soi porque dehão •le coDlplrecer; er~. J·~rtanto, ne
cessario h•vor um regulamento por onde alies fossem 
~ovcnwdos o sonbessl•ruos as razões de;tas faltas. 

Crdo, ~r. presi4ento, ry11c a todo o t~mpo se podem 
faz-r rerorrnas quando s~ reconhece que sãu vantajosas. 
. ~ol•r<taào qtunda a socretari~ V3i adquirir uma nova 
ímportanci;t, o qu" ~ft~n persuadido quo acontecAiá cum 
a "r<acão do um>~ bihlíotheca, como é de 'nbsoluta neces
";,},,cJ~. N~o eonheco corpr•racao alguma da Grdcm do 
>Oua•Jo 'lUC ruiu tenha em seu seio uma bib!iotheca ... 

O Sn. FcnREiltA P!!ENA : - Apoiado. 

se-ba que al~uns delles cabem propri.mente nas attti· 
bui,õe~ da me>a, em vhtud11 d·, rrg1mentu actual, 

O Sn. D. rtiANOEL:- Entilo não precisa da auto• 
risacão. 

O Sn. FERREIRA P&NNA :- Em parte concordo cuo1 
o honrado senador. 

O Sn D. MANOn : -Então, bem • 
0 SR. FERIIEIIIA PENNA:- Qaando Jj pnJa primeira 

vez a propobta, observei p11r1iculara~euto uo Sr. prijsi· 
donte que algumas das uatori•acões pe,JiJas pela mes~ 
parer.ião·me tlesnecossarías, por vorsnrcm Bobre objectos 
ric ~ua compete11Cia. 

O Sa. D. M~NOEL : - Voto contra, por seram des
necessaiias. 

O SR FEuREIRA PENNA · -Algumas, n~o todas. 
O Sa. D. MANOEL:- Voto contra algumas por mais 

Ftancez essa razão: j • se v li qna est~mos concorci•s no objocto ; 

o Sit. lODil!:- ... nlio tllmos senão uma coller.cão 
•l" lliurir>s velho$, um) collecção das lois e hlguns 
diccionariüs. 

O SR. FoMEtnA PENNA: -E o Monitor 
MÍIPtDie at!Í 1833, 

O SR. JontM:- E' ínúíspcn•avel que 'e consigne ai· 
gum fondo para hawr no senado uma bibliother.a onda 
os seoadorts r·ouilo Jt!r, fObretudo quando nilo houver 
sos;ão, algumas materins politicas de que especial
mente deve compor-se esta l,jbliothec•, como períodí· 
<'<l.< Mtrangéiro~, etc. Tondo da hwer na secretaria do 
Mn~do uma bibliotb.eca, como creio que convêm qne 
h•ja r. a cama r a dos Su deputados, é precis~ que se regule 
o• serviços dest~ repartição de uma maneira especial. 

nas rozóes é quo ba aucord•nci.,, 
0 Sn FERREIRA PENNA:- Não obstante, porém, ser 

esta a minha opinião, estou resulvido a votar por toda 
a propo~ta, visto que a mc~a declara que pede main 
positiva o.utorisaçil·• para cx~edir os regulamento~ que 
julg.lneeessario$, por parecor·lhe que, á vista da letra 
pouco expressa do rrgim•\nt.··,, pod•r·se·bilt. em alguns 
dos casos contestar a su~ '"'lilpetoncia. 

Entretanto vejamos quafs são os objectos para que se 
pede autotisação. (Lendo.) 

Tambem a "utorisação nada adianta: é apenas uma 
mét·a recomm•n•la~ão, uma e•p~de de comr·remis•o em 
qae tle1 a mesa de apresentar alguma cousa além do que 
j~ existe no nos•o resimento, porque regulamento espc· 
dai nó; nii~ tomos. Nii.o acho portanto que daqui possa 
m.<ullar os iuconvenillntes qua r<Jc•h o nobre SHP3dor 

pel~ provinda do Rio·Grando do Norte, As medidas que 
se houvor de advptar hão lia depender ti• approvsç~o do 
l>elJ~t.lv; l•ii·l .<o pod<rá fazer aogmento do d~speza nem 
cr~ar CIIIJWSO novo se1n que o scnldo cousinta. 

CorHinúo a VQtar pela indir.ação. 

O SR. FERfiE!l\A I'ENNA: -l'o1t~ que t~nhn 
r .. Ua•lu ~oure a IDl•t•lria Uo.t dos membros da noe,a, mais 
roo1por.oot~ e b .• biliiAJv d~ qu" eu para prestar ao Se· 
v.;,J,, ~s bs.lareciment<•S 1/lhl.,)sarius, jui~·J dev~r expôr 
l'' fuuuaUloOI08 do VOtO qu~ prekndO dar a f.tVOr da 
prop·!Nta "m UÍSC.QbSl '• Vih!O qU<1 1 alóm da d<lclaroç[o do 
1'tntc&~o, cou1 t]U6 a a6si~o~:rwu o uohro 1 o secrr t.Hio, 
(l,ntr.L ~ll;L ~u aprt)~tul~rão as r;.2.Õe:i qun ouvimos a.!l 
illu,tre >•n,.loll' pelo provuwia tlo flio-Gr;.rrdo dll Norto, 

tiinto db~7-orj)ll.r ti\ OiJIUiàll do mnu honr.~do C1JIIt·g1, 
1n"' cJ•oio quo ISto ucfoUtllC''• t.•riiii'Íplllutonto por n1o 
!1aver 8llo prtlSIJHio á t.ll'ltà ItliltL·rh. a MtuiJrho cum qun 
cu, tlim> ex:ttuinar os amtnJplu3 sujdto• a conohl~rac1o 

• Artigo o nico. A mesa é auto risada: 
• § 1.• Pora orgartisu, distribuir e fiscalizar por 

meio de regulamentos esprroí•es, que poJ~rá expeilir e 
mandar executar desde logo, o serviço da secretaria, 
arcr.ivo e hibliotheca do senado, bem como o do salão 
e galerias, mantida a disposiçiio do ~ri. liO do regi
mento, dopantlendo, poróm, de prévia approvaçilo do 
senado qualquer alteração no numero dos urnpregados e 
nos scu8 vencimentos • 

Ora, sendo expresso nos nrtil 12 c 1111 do regimento 
que ao 1• secretario perlono:e a direcç~o e flscalizucão 
áos tr;IJalhos da seQretarla, e que n commissão de poli• 
cia (compo•ta dos mesmos morubros da m~sa) terá a seu 
cuidado a seguranc• e asseio do odifi~io, a ordem nu 
~alarias e corredores, o a cx~ctillãO dos ~orttiros e con• 
tinuos no descmpenlto das suHs obrigoçõe~, como rabi· 
doncia, abertura a fuchamento de por tas, etc., parece-me 
claro que a expedição uos regulamelttos espociaos dG que 
agora se traia, com a clausula de ficar dep•ndente do 
prt\vh npprovacão do senado qualquer hugmouto de 
pessoal ou do despeza, rruo é mats do que o desenvol
vi monto ou explicuç.õo das rQgras g•Jrrws já e~hbtleciJas, 
o um meio 1!~ fazo·las oxocular m·uu oxnetamcnle Some· 
lhaute3 regulamento• ou insuuccucs foiáo, !la pvu~u 

•"' •· .. 
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tempo, rxpedirlos pnla commlssão de policia da outra 
camara, e pr.roco·mo quij nioguem duvidou do que olla 
pudesse f~zo-lo por uut•iridadol propria. 

cnç[o qae deve wr o art. 50 do regimento, parece aocca
casiõo muito opportnna pua firmar por disposição 
express~ o ef!yl11 de admissão de senhoras. A ontra ca· 

O So. D. bi•NOEL:- llntão esta indicação é inutil. 
O Sn. FEnr.EinA PENNA: -1á apontei as razões por 

que~ mesa não a jul1:a. inutil; ó o esr.rupulo, o desejo do 
marchar com toda a seGur~nca, sem que se possa contes· 
tara sua cowpetenr.í:.. 

mara ainda ha bem pouco tempo tomou uma ddibcr~ção 
a esto r~speito, determinando que bouvasse uma trÍ• 
bana res~rvnda, o estando nó.! de uccordo, d~vemos lazer 
o mesmo. O que r:ão mo parece razoavcl, é julgar-se 
escns~oda qualquer dr.clar•cão do rPgimento a respeito 
das senhoras, ao mesmo t~u•po que se c atendo que ares
peito dQs homens é ella indispensavel. O Su D. MANOEL: - ~hs o nobre s•nador tão tem 

cs ·rupulo em aillrmar que isto purtonce á mesa. O § 2• da propo&ta antoriRa a mesa para conceder, no 
lnternllo das sebsllo<, licença aos empregados que a re• 
quererem, com a totalida~o ou uma parte stlmente dos 
vencimento!, E' uma l•cnldade de alguma import.lncia; 
mas quem, sen§o a mes '• ~everá conceder licença no 
intervallo das sessões ao empregado que adoecer, que 
não JlUder comparecer na se-.rptaria, que tiver de sabir 
da cOrte para tratar· sd? Drrei mesmo qae, se depen· 
desse elo meu voto, eu daria essa antorisaç~o sómente 
ao preddente, sem o menor receio de abuso oa excesso 
da parte de um senador escolhido por seus collegas para 
occupar tilo eminente logar. 

0 Sn. FERREIRA PENNA. -Não posso tol-lo1 á Vista das 
disposições do r••gimento que ocnbei de citar. Entretanto 
observo rei que a clausula conúda neste paragropho a 
respdto da obsorvancia do art. 50 do ro~gimento parece 
escusada; porquanto, determinando a constituição que 
sPj~o publicas as sessões das camaras, e declarando 
aquella artigo que a todo o /lomem ve11ido decentemente 
é pe~mittido auistir ássersiles, com tonto que entre para 
o edi~cio sem armas e •e conserve nas galeria• no maior 
1ilencio, não se póde de modo algum presumir que a 
mesa pretenda revoga-lo, ou determinar o contrario nos 
seus novos regul•m•ntos. Visto, porém, qu! be discute 
agora esto ponto, per;untarei: tomada a deliberação de 
manter-se, como propõe a m"sa, 3 disposição do art. 50 
do regimento, que só falia de homens, n6o se poderá 
entender que llca vedada a entrada de senhoras? 

Em oatro debate jil manifestei esla mesma opinião, e 
posto que a contrarias,e o honrado senador pela provin• 
cia do Rio Grande do lliorto, continúo a rrer que a decisão 
de semelhantes questGos nao é propria de uma camara 
legislativa. 

O Sa. D. MANOEL :-Ainda o anuo passado aqui es· 
ti verão 5enhoras. 

0 Sn. FERREIRA PENNA : - Bem O sei ; mas O qne 
preten1o not~r é que, toUJando-se agora nm•1 delibara· 
çáo, que se r&f~re tão positivamante ao art. 50 do regi· 
rn~nto, e não sendo expre;so esse artigo senão a res
peito d~ homens. puder-se-ha entender que não é per· 
mittilla a entrada de senhora~~. 

O Sa. D AIANOEL : - Nunca se entendeu assim ; 
·aqui tem vindo varias senhoras por dilfar~otes vezes. 

O Sn. !•RESIDENTE : - Se o nobre senador dá li
cença, eu farei uma observaçfio. O nobre benador en· 
tende que ~~te artigo prohibe a entrada de senhoras 
para uma tribuna ? Acho quo n~o, e a pr~va é l"(ue o 
nobre senadar pela provincia do Rio Grande do Norte 
acaba de dizer que ellas teem sido admillidas, não obs
tante o art. 50 do regimento; logo, tem-se entendido 
que es1o artigo nil? ~ontém a prohibição q11e o nobre 
senador soppõo ex1sltr. 

O Sn. FERREIRA PENNA:- Aqui tenho visto senhoras 
nos actos m•is solemnes como os da abertura e encerra
mento da assem!: léa geral. 

O S11. PRESIDENTE: - Per~ôe·me o nobre senador; 
tAem sido admillidas nas trib11nas, mesmo em ses;Oea 
orúlnarias. 

O Sn. D. ~IANOEL :-Essa tem sido a pratica con• 
stante. 

O Sn. D. :MANOEL:- E foi V. Ex, quPm entilo corri· 
giu a conclusllo do parecer da mdla. Essa é boa, 6 
galante I 

O Sa. FEnREtRA PENNA: -E' vordade que, julgando 
demasiadamentd rigoroso o parecer da mesa, que !Imitava 
a dous mrzes a liconc• requerida por um empregado 
muito enfermo, otreroci·lhe uma emenda, que mereceu 
a approvaçiio do senado; mas este facto nilo diminue de 
modo al~um a confiança que tlevo ter na mesa, ou no 
presidente do senado para conletir·lbe a faculdade de que 
se trata, nem destroe as razlias em que me !ando. 

Tudo neste mundo está sujeito a inconvenientes, mais 
ou menos graves; e se attendermos ao que se passa nos 
corpos collectivos, veremos que taf!!bem as su~s deci&Des 
nem sempre se conformilo com os prrncípios de J~stiça,qae 
devem ser invariaveis. Em seus actoa tambem 1nRuef!l as 
palxGes, e por isso vê·se que alguus empregados, arnda 
que tenUo urgente necessidaie de uma licença para tra· 
tar de saa sa11de, ou de qualquer outra conceBiãO que 
dependa de uma assembléa, antes querem padecer, re· 
signando·s~ com a sua sorte, do que expOrem-se a uml 
discnssllo publica, que pódo cansar-lhes 'randes desgostos 
quando menos o esperarem. . 

Creio, pois, que, conferindo á mesa a faculdade de 
conceder Jicençá aos seus empregados no intervallo das 
se&&lies, 0 senado n~o fará mats do que praticar um acto 
muito razoavel e necessario, 

O Sn. FERREIRA PENNA:- Faz-me o obsequio de 
dir.cr qual é a tribuna sqoi 1 oservada para senhoras ? 

O Sn. D. MANOEL :-(A.!'onlando) E' aqu~lla. 
O SR. FERREIRA PENN• :-Essa é do corpo diploma. 

tico, e aquolla outra (Apontando-a) foi ha pouco tempo 
designa~a para os ddplltados, em conseqnencia de um 
requerimento meu. 

O Su. D. MANOEL :-Em to1as tenho visto senhoras. 
O Su. FEnnEIII,\ PENNA: -Não duvido disso; o 

que ob;erv~ somente ó que, lratamlo se.ngora da cxo· 

O Sn. D. A!ANOEL: -E r.omo até agora se tem pas· 
sado sem isso, Sr. senador ~ Não me dirá? 

0 Sa, FERRSIR.l PENNA:- Até agora as licenças de. 
vião ter sido negadas, ou con.,ed.idas s6ment~ por um 
consenlimento tacito, com a devtd~ commnn1c~c~o so 
th11souro, 0 que c•rtamonte n5o é regular. Demats, meu 
amiro, este urg11mento niio deve ser emprPg•d? por um 
homem tão i ilustrado como V. Ex. O t•r se dc1xado por 
muito tempo de fazor cortus reformas em qualquer ramQ 
•lo serviço publico n~u é bastante para rrovar que alias 
s:to dosneccssarias ou tncvnvonientcs, c tratando-se do 
novo rPgimento interno, póde·se ~trvutnm~nto affirmar 

~8 
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que elle as exi~o, não só neste, como om outr~" muitos 
}JOntos, porquJ s~o frequõntrM os casos quo occorrem, o 
qu~ nfio se achiio pr~vonidos do l'llOdo al~um. 

Se taos reform1s so não tom feito, é porque o r<ono1lo, 
occupando-w com outros •ssomptos d" granrl6 impur
tanci:L, ou mais urgentes, não tem podido cuidar ddlas. 

O Sn. D. MANO E~: -Por exemplo, neste nnno, em 
que cll~ deiKOU da trab~lhar dias o dias I 

O Sa. FEnnEm1 PENNA:- Se o nobro s"na~or s• 
der ao trabalho dD cuminar todas as actas anteriores, 
verá que tem-se indi~a,lo muitas roformns do rPgHnento, 
quo ainda não farão adoplldas,nem trazidas á dis,ussão, 
porque isso exige, alóm de tempo, o accordo de muitus 
membros da casa. 

O Sn. D. MANOE~ :-Algumas são boas I 
O Sn: FEnnEIRA PENNA : -O§ 3° o nltimo d-1 pro· 

posta autorisa a mos~ para, noiotervallo das sessões, tor
nar effcctivas, ante~ da dlllibsr;.ção d•o senado, as pro
postas a quo se nfero o art. 117 do regimAnto, o rlurante 
a se:são nos casos do urgenci:~, que dw~ri ser mo· 
ti v ada. 

Quer isto dizer qoe nos ca~os apontados poderá a 
mesa suspender immodiatamanto do tlXercicio do suas 
f.1ncçüos o empn gadu que der uwtivo a scmeibe nt•l pnn•, 
participando-o opportunamente ao senado, o eu creio que 
níngoem desconhecerá que p'ela P'opria n<tmez, das 
cousns, fl por conv.-nionda do s~rvico. dtwl3 a nusa ter 
essa nttribuição, corno a teem por ~ia do rogra os chefes 
do quae;quer repartições publicas. 

Rodozin1o-se a isto a propost•\ da mesa, pretendo nffo 
só dar· lhe o m•u voto, como já declarei, mas tambem 
oiTore·:er uma o:n<•CIÚa addittv> ao§ 1.• Ahí se diz sú· 
monte que a mesa dará regu!Mnont.o á b·hliet!Jeca do se
nado, e entendlndo eu, como o nobre 2° secretario, que 
mnüo convórn provo-la .:~os livros que lho f,ltar"u, 
proponho que a meija fique tamb1m amorisaria para 
compra-los, npplicnndo a este objecto as quantias qu" 
sob inform>cão sua forem· annualmente consi;:nadas 
nas leis do orçamento entre as outras despezas do 
senado. 

Sr. }Jresident~. parecendo-me opportuna a occnsillo, 
peco a V. Ex. tenha a booda~o de dizer-me se alguma 
cousa já tem foi to para cnroprir a. deliberoção do Eenado 
tlc•rca das obras de que carece o e,Jificio em qu~ fnn c· 
ciona esta angusta cawura. 

pacr1 pnrn o sennrlo, m>ri o e&tado rio ifllrl seno r.ctual· 
ment'' pare~EHJIO rucfaruar afgumn provi~enci~ pam IJUe 
o«'ja molhomdo. 

O Sn. Prmm>ENTE :- CNio qu:J ain·h nilrl RC tem 
d~1du paS$0 nunhnm a t'SttJ 1 os~~eJt,); Mif.OJ(ltro, 1Jorém, ao 
nobre sena IIII' qu~ h•·i dll torn.•r n" dovida con;idr•ruçüo 
o' que ac:•b• ue cxpür. 
'Voiu á me: a a ;eguillt~ 

EliEN!Io\ o\DOITIV.\ AO ~ .j0 , 

• Par.~ prover a bibliothcca do senn·1o das ohrr•s qnc 
julg~r mai~ Of·cusr.o:~.riu~ nu irHt~rt!~-tS:tUt·:~,, appH~n.nd,, :í 
compra aulhs os q<t~ntias que s~hre su:. informocão fo
rem comigoados 11as lem tio orça~Cento. 

• Paco uo senado, 2!> de ngo;to ,Jo 1861.- Ferreira 
Pcnna. • 

Entrou tambem e•n discoss:i:o, 

O SR. ll. !IANOEL:- S•·· prfooirJ,,r:rn, onnbr.1 sena
dor, yue mtl prt'ce.1eu, onci.ltrt:'g'IJU-so dr~ dt!Ulúnstn.tr a 
n~cessi•!adu da irortio.-.c;lo, €ln p"rtu ; devi• p•1ll<L1Jtn 
coucluir o ~eu dili!!Ur:;u Vútdmlo contra e:i:m. 'p,rto IJUC 

ellcjutga sopcrfiú.o. a vist~ ~as r·~or~s.•as rJispt~siciics tio 
regiW.t!nto a qu" S. l~x.. sv rd,-.~riu. Sojfi:l) quncs forem 
os e~wrupulos quc.a me:·m, teutm IL rr:~pmto ú.tm~n~ira. 
do entcnae,· o regimento, o n<•broJ senador, dosrlo qu• está 
firm; n> ioiéa. de qwJ as autorisor;óes da lfllro ll'"ta· ~i no i .. 
c;u;iio estfL,_t COlllprehundHbs, r;lan. o t'JrminantnmofltiJ 
t!ffi nrt1gos do re;,tlrnt3ntu, não devA Clti ma.n~ira aiJ.:uma. 
importa.r .. so com ~--~ses t~scrupuhJS, Pc·ç.'l. ;,~. rnto::!'a a~ au
tori•aciíoH qU•J IJ·Uizur, o nobr" senador d"vb mostrr.r 
qao c lia não pr~ci:;a tlella~. _pLtriJilll a.r, tem no rP.~im!.!nto, 
~ra assim quu S. Ex. devia cnuduir o sou di>cur;o o 
não vot•ndu po~ um" •u~e<fioitla,fo. 

Mas o nobre sena.Jor ain t" ontenrle que não ha nr.
nhum inconvenientn, qu • ha utili.J""o em concedo
rem-se as autorbnci'Jcs p~didas pela ro1~Slt. e até adm1 ... 
ra-se de que h•j:~ um:t voz quo se levante para c"mblLOt' 
a in·.hcaçiio. cbeg~ndo a dizer rrue cu não dd tori<L a 
&!tenção que o objecto oxiw,. Ora, seohr.ros, a indicrocüo 
é do sua nntarozn simplissim.,; n:io ha aqui n~nhurn~ 
questão metap~Isil:a, nenhnon ron!J!cma qao 11ccessite 
~~~horas e horas para resolver-se. 

O Sn. FERREIRA PEN"NA: - Como a qnFstiin era 
simples, por isso me;wo o nobru scna1ior não Iuc pres
tou tod• a uttençi!o. 

O Sn. D. M.\NOE~: Pois isto predsa.do meditação ? 
N:!o bast• uma simples leJtura? 

Em 1851l roquisitou o gGvcrno a cessão da p1rte do 
terreno occupado pela ser:retaria para abrir -se nma roa 
ao !afio da nova casa da moeria, e em virtude de um 
parecer da me~a ficou ella autorisada não sú para per· 
mittir a demolição, mas lambem par~ fazer organisar o 9 Sn. FEnREtnA PENN\: - E' prcciw comparar 
plano e orçamooto das novas o.bras de que precis~r o com os artigos do refimentll. 
paço do senado. O Sn. D. MANOE~ :- Queria o nr.bro •enndor quo eu 

Vendo agora quo a edific~çiio da casa da mooda vai mo er.trPgasse a uma meditação profunda, a um exumo 
J:l multo atlhntou .. , e sondo de presumir que ~10 breve escrupuloso ? E' o quo Dto faltava .... não tenho mais 
se trate da abertura da rua.... qua taztJrl. .• Apezar doi cnrto2a da oJinha intclligencia, 

que st u o primei. o a confc>Strr .... 
O Su. FEnnAZ: -A roa não i! dn parte de c1l, O Sn. FEIIIIEtnA I' EN NA : - Nr.., póle dizer isso. 
O Sn. FEunllln.l PENNA: -Creio que é, pnl., !em· 

Juan,;~ IJUO wnho do que 0 governo dis~e no offi~io que O Sn. D. nlANO~r. :- .... chro~uci 11 conh!Jccr os de· 
fui 11 r~sonto nu senado, 0 do que úntiio 80 resolveu. fdtos d~ inài1:aç:to, apon~·: a li. 

l\líiS o nohrtJ sunaom· ~uer a.tú quu uós t,mh:unof{ 
O Sn. llll<<JLAZ: -Não, souhor: não púue wr. um~ !Jibli<~tlooc:L, eni>t'' •,.·.i do aecurd·> com u opiuhi.u 
O Su. FEIIHtlloA PENNA:- Entii:o o governo mu<lou ~o Sr. 2" surrtt .• ti<J. Scnhorns, acho q:~o é eot~>:a <les

llo prr>j·,cto. Eon todrJ o caso julgo cvnvmtonte chnmsr n uecussuria," do•.:b1·o <{li•J n:ru ~ou um real !""'" limos. 
:Lttonr;f•o dn rn"sa sohro asse ns;umptu, para que se tome Quo haja eolloctiíes úu l·is, os anllii11S <lo parlatnMJIIlo, 
um., lloliiJora,.õo, N•lo direi quo so úov11 uesdo j:i auto· comprolloudo bom: u:as V. Jlx. 8aho IJU• h~ nc•ta uns:< 
rija!' granuos despoz•s com a construcçiio de um noVQ um1t s~Ia cboia de livro~, o livro~ OjoÜDtos; quem ~ 
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qno, pJr o.:<mplo, nbrc o lflonitaur para ~nnAulta-lo, 
~enol o uliás uma collocç:io importnntisHima? 

o Sn. Fl~DIIEIIIA l'ENNA:- nresmo CoSa colkcçilo 
não o;t:i r.omplet~. 

O Sn. D. nlANOEL:- Não sd se t~m concedido Jic~n· 
ças, mas tem annuido a que o empregado vá para f6ra. 

O Sn. FEnnr.mA l'llNNA:- Concessão expressa com· 
municada ao tlwouro. 

o Sn O !JANOEL : _ Todos essos livros ostão sendo O Sn. D. MAN(•EL: - liso para mim é indiffarenM; 
devor4 ctos paios v"rwe.<. das~e que a mesa tem annuido tadtamenta a que o em· 

pregado se retire, a licença està dada, porque elle conti • 
O Sn. FEnr.EJJIA PENNA:- A r.ollecçiio do Monileur nú~ a perceb'r o ordenado e ontr~ na folha, De corto 

que temos ch.,~a s6mente oté 1833. qua os empregados não s•hirião da côrte sem so enton· 

O Sn. D. MANOE!. :- Senhorog, ,aqui não é casa de 
nstudo; qn1rn quiz~r e>tn~ar comprll livros! não vejo 
ne:essi·lade nenhuma do que " nnç[o dtl 1rvros aos 
senadores ; 11u 1 s nilo que.ro; quando preciso do livros 
voo compra-l1u com meu dinlwiro, Não ha precisão, 
portanto, do uma hibliothcr.a, q11e não cust~ pouco. E 
p.ra que ~erva a hibliothem1 Jlublic•? Ntn~uem vem 
<•studar aqui; os •rue costumào estudar, O>tudão em 
su> cnsn u tcem seus livros. 

a .. rem com a mesa todG, ou pelo menos com o Sr. pre· 
si dento; isto não tem duvida; nlo creia o nobre senador 
que os 1 mpregados se retiras~em sem ter essa daferencia, 
11ue lbes curnpr" ter, com os seus superiores. Para qoe, 
pois, reforma sobre om objecto a respeito do qual o 
senado tom já prestado seu consentimento tacito t E' 
muito prurido d~ r• formas, 

E o nobre senador disse-me: • Teem ~ido propostas na 
ca&'l muit1s reformas no regim~nto, , E' contra isto que 
eu clamo, é juotament~ contra taohs reformas .... 

O Sn. FERREIRA PENNA: -O nobre senador acha 
muito bom o nosso regimentot 

O Sn. D. AIANOEL: -Temol vivido com ello 35 annos 
sem que r. p1iz tenha soffrldo detrimento: não sei se 
solfrerá maJs com as innovacões qn4 o nobre senador ou 
outros teo10 feito oa querem fazer. 

O Sn. FEnnEtnA PENNA: -Eu n«o tenho feito nen
huma. 

O Sn. D. ~IANOEL: - Isso é o que nilo sei. O quo é 
verdade é que temos vívido 35 nonos com este rcgimentD 
carunchoso, que se quer fazer em pedaços, porque emnm 
raiou em 1861 a aurer~ da civiliração o da liberdade, 
P,r~unto ainda ao no!Jre IBrJa·ior: tem-so verificado essas 
suspen,~es? Creio quo não. E porque? Porque ()s em• 
pre~ados não te cm merecido. Para que,poi•,darmos agora 
mais este a rbitrlo á mesa? Supponha o nobre senador 
que •l~um empregado so tenha dusviado da senda do seu 
rtover, o que a mos:~ por esJrupulo não o tenha suspendi· 
1b; devia tor dodo puta disso ao sen~do na sosslo se• 
guinte; o senado tomaria em consideração o que a mesa 
•Jis>cssn, e da certo deliberaria conforme exigisse o caso. 

M•s o nobre senador até julg···u r1ocossario que hou· 
vcsFo no re;;ime.nto nlgnn"' disposição n respeito d 1 in· 
grcssu d11s senl!l>r•s ncst~ casa o di,:m que o ngi· 
mcr.to prol>ilw i> to. Nào h a tal proluhiçiio; é c•·rt•J 
que o regimr•uto não f,,Jia em senhJras, mas ;e tom 
entendido sem pro que t!ias póde:n vir ao senauo. Ainda 
mte :umo c.•tevB :1qul UIJHl senhor;l, n 11noo pnssa.do esti
Vtlr.lll tJUtrar.; o d1~ mais, se n:i1J 1·êm, é porqnu não qudrem 
~ir. M scnhúrns. Sr. presideots, teom muito quo f.zer em 
suas casas; UDJ:l ou ou1r.:~. curiosa que não tem as obri .. 
~nciles de miles I! ti fawilh ó. quo :is v~ze• vão gn~tar seu 
tern 1;11 na carnara dos Srs. rlr•pn tndos. E•n ~era I qua s~ im
por t'io ns ~~nhorns com as d~;r.u»úes? O que enten1em 
elhsdosrtobit'sllrá ca11ara d•>" •l••pntados ou vir nqai 
t\ para c! las um moro Jl't"'l'iatompo; Ru h:11) dH c~ ta r mt rua 
•lo Onvidor ou n:. rua Dirma •!ntenflcm que F•l divPr!em 
m"ir. ouvindo por rolgnrn tompo os or.,dorcs dns cnmaras 
N:io h:> port.H>t•) ner.es>id<de dcl novas di,posiciles p">a o 
bAil•.l sm~j> wr ingr1.!tiRfl nn r.a:;a, dos velhos. Se ttll outra 
eamnra honvn uma rlelihu:Jc:1tl nesta rcs~f'ito, f.1i porque 
era mc"ssario foz••r uma tribuna espe.oi•l qao trozia dos· 
p~1.1., mns nqui nã·~ é pr(i·:i:m {.lZP.r~~c tribrJna af~uma; 
]Jnrqne •• Fà•l ~enhom~ do ~nrpo diplomaf.ico lá e'tí a 
su:t tribuna e so n:1o o são, Mt:í d"'te outro lado uma 
tnbun::t a que nllat~ pú·lel!l concorror. 

O nohra SI'O<tdGr pela pro•1incia. rlo Arna7.onas nchon 
muitO impGrt"ntn "autorisao;ãQ qn~ p"d• a rues·l pua 
du ltcenca o ;,tt\ p~r· oU<p~nda os empregados ... , 

O Sn. FEnnErnA PEX)IA:- -~clwi indispen~ovel. 

o Sn. n. MMlDP.L: -E' muitv importan!o. 

Pott•nto, se nós até agout•mos paGsado perfeit•mante 
sem uut~ri~acão pua o presidente ou a mosa suspender os 
fmpr•garlos no iotervallo das sess1ias, para que est- in· 
nun1·1io t Já se vê qu~ o nobre senador está dominado 
do espírito do innovaçúes, de rdurlllas, do quo me 
admiro, ató porque S. l~x. j4 não ó moço, anda pela 
minha Idade, pouco menos,' o do mais a mais o! .homem. 
pratico. 

O Sn, FcnnEIR.\ l'EIINA:- Urn pouco mais impor
tantd d11 que a< <•utras, a inuispens:tvol. 

O S!t. O. MANQEf.: -Disse qne n~havn mais impor· 
tante, tanto a autorisntilo para os li~enças, como a auto
risação para a ~uswnsào aos emprcg~c!os, o então per· 
gnnton ndmira•lo: • Sup~OilhK·S•IJUoo eu1prcgndo ndoec~ 
110 int,r·~nllo 1b1s ::cs~u·:s t! ~re•:iso snhir para fúra c!J 
côrta; o I( UI! sa h;L de f,1zPr'!· .E eu pcrgn,lto por minh:t 
vez no nob:·o ~cnador o quo ó que ntú •gor• se tem fdito? 
l'ud;s sabem quo os~ns liconças tmnn sido conr,edidas 
pol;1 mo:~a €l q:uo o scnnd1> não ro 1H'01õOU aiodn. ni!nhnloa 
!lõllas, tanto roconhe.cau a vnnt: 1•e.m tlo '!<III ro,sam con· , . i , 
cc"•l• '" par~ nXo expOr uw eooprogudo 1!0 sonauo, por 
cx.,mplo, ri r.norto, 

O Sn. F!llREinA PENNA: - Um pooco,menos. 
O Sn. D. MANOEL' - Nilo está muito longe, não sa 

tenha por moço; (Riso) porqoa, meu amigo, d~pois d!!D 
50 liOIIOS não lu moctdade que presta. Nesta easa r.aa 
ha moç0g •eoiio um ou outro, por exemplo, o nobre se. 
nadar poJo Maranhão, que ó o jnven sena<lor; entrou para 
0 senado com 41 annos de idade o eu repntP.i·me fdiz 
por tijr eutrado com 4~_; mas o nobr• se.nador pela prm
vincia do Amaz;)nas Ja montou o cubo das tormentas, 
isto é o mdo seculo; portanto, não gosto de o var tão re· 
formador. tanto mnis que o nobre senador jáfui 1 o se-
1:rotario o não vi quo no seu anno apparecossem refor
mas· e o nobre t<enltlor, como o scna.jo suba, ó muito 
dado' ao trabalho, do qoal fnz sons delicias .... Mas hoje 
oll~ fica mal comig-n, porque o chamei vei!Jo .. .. 

O Sn, Fcnni;InA Pr.:INA :-:'\So m·l conitl ~lo a mcr..1 O Sn. FEnnr.ll" Pe;;)IA:- Nü11 ó possivolllcu m~l 
l "ilt'l ·o•J~,,,Ji.JI "'" I' •o~,, ow,lhra!cniHlvr. t,, • • •. •• •. • ·. \,_,,.a., l.:t!nç:t:;, ... 
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O Sn. D. MANOEL:- Portanto, se temos passado ::tó senador é conservador, sobro isto não pódc hnvcr do
agora sem estas innovac~es, vamos continuando no stat11 vida, 

O Sn. FERREIRA PENNA: - Est& dando agora em 
ionovador .•• 

O Sn. D. III ANos:.: -llatou um ponco amigo de in
novacoos, pritcipalmente om di~poz!çGes dQ ~egi· 
mento, 

Senhores, basta: já n!o h a casa para se votar; isto 
vai ficar encerrado, e eu von sentar-me declarando que 
vota ~ontra a indicação, ou porque é om grande parte 
desnecessaria, como provou o nobre senador pelo Ama· 
zonaR1 ou porque contêm aotoris•çõcs que eu não con
cedo pelas ratões que j:l expuz, e attl porque, se isto é 
uma prova de 1:onfianca, eu desde já digo que não enou 

quo; soo tempo mostrar qno ó indispensave! fazer alto· 
rações no regimento, nós n• fnr•mos; silo os factos que 
antorisão estas innovações? E' a experioncia que do
terminou a mesa a ofTerecer esta indic•cllo, que na opi
nião do meu honrado amiio, é necossaria, indispensnvel1 
Estou vendo que o nobre senador ain•la mandará algum 
additivo .. ,. mas hei de combate-lo com todas as mi· 
nhas forças, porque não perdi a esperança de occupar a 
cadeira de presidente .... quem Pabe I Tklvez o nobre se
nador mande algum addillvo, ~brigando os presidentes a 
dar no fim da sessão um banquete aos senadores. V fnha 
mais esaa rofvrma .... Pobres presidAntes I Metade da 
subsidip só para regatar os senadares t t 

disposto a da-la. .Não vejo nada que nos asouste no 
atatu quo; deixemos os pobres empr1•gados livre! da ve· 
xames e arbítrios; h~o de continuar a cumprir seus 
deveres o respeitar sons superiores; o de mais, elles n~o 
Eão vitalicios; se o Sr. preddonte communicar ao se• 
nado: ~ O emprfg~do F .• , n5o compra seuR devores, 
já foi advertido e nil.o se tem corrigido, é necessario dar· 
lhe demissl!o, • estcn convencida que o senado resol· 
verá neste aentido e eis o meio se~uro qne eu VPjo de 
fazer com que os empregados cnmprão •eus deveras. Pois 
•credita-se que os emprtg•d••S,sendo advertidos pela mesa, 
quando porventura comrneltão algum' falta, nfio se 
emendem, n~o receiem um& demissão 7 .Não sei d•sses fa· 
ctos, ignoro quA hnj.~ retaxa~ão, não ouvi ainda ne· 
nhoma declaração a este respeito. Se, portanto, n[o ba 
facto '!Ue justifi,tuem as autorisaçõos peaidas, a indica
ção é nm lxo de arbhrio. 

Não vejo, portanto, necessidade de taeslnnovac~es: ba 
8ocego, os empregados cumprem a sua obrigacllo, ag ga. 
lerias portão-se .Je uma maneira digna do todo o louvor; 
onobre senador nllo apontou um só facto que justifique 
a necessidade da indicação. Bons empregados são todos 
os que estãa na cas3, honra lhes seja feita; alguns, coi• 
tados t acbio-se em estado deploriLvel; são velhos, cegos 
cu cachellcos, e, senhores para que medidas que n~o sei 

Neste momento o Sr. 1• sEcRETARIO deu conta de um 
omcio da camara dos Sra. dPputado•, acompanh~ndo a 
proposição da mesma camara, qu~ manda continuar em 
vigor, no anno financeiro de 1862 a 1863, a lei decre• 
tada para o exercício de 1861 a 1862. 

o que indicllo, para queautorisnções que dãol!iste idáa de 
uma secretaria que tem tantps annos dA exisiencia e qne 
tem marchado cem tanta regularidade? Eu gosto de le
vantar a grimpa cem os poderosos, e levanto porque tam. 
bem sou poderoso, como membro desta casa; mas com 
os que estão abaito, comprimento·os primeiro do que eltes 
a mim me cumprimentão; demais, estas innovações são 
sem(lre um quináo dado aos antecessores, do Sr, presi
dente: tir5o-lhes a forca moral, porque como que se lhes 
diz • Não vistes causas üio simples? • Sml crive!, senho· 
res, quees Srs. visconde de Sapucaby e baTão de Pirapama, 
que estivarão na presideccia do senado, em muitos annos, 
n~o conhecessem o estado desta casa e que o Sr. vis
condedeAbaetá, apenas com tres mezes de presidencia,per 
cebr.sse logo a necessidade de tontas reformas e achasse o 
apoio do nobre senador pelo Amazonas ~ Não ha de ter 
o meu. 

Começou a reforma pelos senadores; este anno o senado 
vin que fallou-se pouco, não houve em um senador o 
desejo de protelar; todos liantárão seus discursos ao 
estrictamente necessario; fezj muito, a s~cretaria está 
limpa de papeh, temo-nos oceupado ultimamente com 
cousas de menor monta, porque não ha nenhum objecto 
de importancia que oecupe nossa allencão; que mais 

Foi mawluda imprimir, não o estand~ já. 
Pros~"oiu n discussão sobre a indicação ácerr.a d.t 

ref.uma da secretaria, e não havendo mais quem tenh~ 
a_palavra nem numero para votar-se, ficou encerrada a 
OISCU>S[O, 

O Sr. preoiJcnte rleu para ordem do dia da Sfguinte 
s~1são: 

Votaç~l• da indic~çlio, cuja discussão ficou encerrada, 
o trab>lbos de commhsões. 

querem os reformadores ? Voto, senhores, contra a in. Lqvantou-se a se~s5e á uma hora e 25 minutos d1 
dicaçito; voto contra refvrm'as pr1cipitadas; voto contra ·tarde. 
autorisaç~e.s, 'porque não vejo raz~o, já n~o digo ponde-
rosa, mas nem ao menos plausival em que e lias se fundem; 
!lãO enxer1o s'enão um desejo ardente de innovnçõeq, um 
prurido de ver o nome escripto em papeis; não diviso 
senão a alegria qoe se sento qnandu se diz: • Confiou. so 
uma missão ardua a um presidente e elle a desempenhou 
cabalmente • ; e V. Ex., Sr. presidente, nos annunciou 
que, ain1la quando o famoso parecer da mesa fosse rej•i· 
lsdo, não deixaria a c•deira sem dar contas no paiz da 
missão de que o encarregou o ~eoado; eu não sei que 
missão foi essa, a não ser a do presidir a ca1a; que o 
digilo aquol!es que eollocárão V. Ex. nessa cadeira, eu 
nlo concorri para isso. 

Senhores, o que nos tem pnrdido oão é a f>ltn do 
reformas, silo as reformas impensadas, e por isso nlgucrn 
na mes~ se ~ssignou venoido no.lta indicnç5o. Talvez qne 
o nobre senador pela provinci• do Amazonas, se estiveHSo 
na cadeira presidoncial, n[o apresentasse est:. indicação, 
talvez se contentasse com o ~tatu quo, porque o nobre 

.lcta. 

E113l DE AGOSTO, 

Pruirlencia do Sr. vi~Co"cle de Abade. 

A'd 11 horas da manhl, foita a chamada, acbar[o-se 
presentes 24 Srs, senadores, f•l~ando com cansa parti· 
ciparb os Srs. Moniz, Cunha Vasconcellos, Cerqueira o 
Mello, bariio de Antonina, barão de Cctisipa, barão do 
Maroim, barão de Quaubitn, barão ue S. Lourenço, 
Daptista de Oliveira, Carnoirode Camro~; .Mattoso Ca
mara, Vianna, ~liranda, Sinitnbú , Pimenta Bueno , 
Dias de Carvalho, Naàucode Araujo, Tt"ixeirade Souza, 
m>rqurz d~ AbTl ntes, ruarquoz do Caxias, marquez de 
Jt;lnhaern, marquez de Olinda, visconde de ltabarahy, 
v iscando de Jequotinbonha, vlscondu de Marangunpo, o 

r 
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Sl~ss,io E:tl :2 DE SETEM!lUO DE i8Gi 

Visc'Ondc d~ Urngu~y; o som dla os Srs Souza Qaeiror., 
]'aula .Aibuqucrqu~, Paul:, Pessoa, Ferr.andcs Torres, 
Fonseca, Visconde do Suassuma, o Viseondc da Boa 
Vista. 

A's onz" horas da manhã, nr.hando-se presentns 
trinta Sr~. senadora•, o Sr. presiddnto abriu a scs•llo, 
e Jida11 as acta~ do 20, 30 ~ 31 do agosto, furão appro• 
v adas. 

EXPEDIENTE. O Sr. 1• >ECRETAIIIO loa um officio dominislcrio dos 
negocias uo iDlpllrJO, acompar.hando a t.ÓI>Í~ do decreto 
da 30 do conanw, pn,rogan.Jo ato o dia ití de se· O Sn. 3° SEcnn:.n1o, s rvindQ de 1°, 1111 um offir.IB 
tom!Jro proxiu10 futuro, a Jlre•enta sessão da a•sembléa do Sr .. senador VIsconde de Jequitinbonha, porticipandtl 
geral Iegislaliva -Ficou para ser novamente lida n~ pri· ad1ar-~o enfermo.- I atcir<•do 
meira scs,ão. Um officio do Sr: ministro dos ncgQcins da justiÇa, 

O mesmo.Sr. 1° sECRETARIO declurou qae o Sr. se- declarando haver expedido ordem ao comm~ndantc sa
nador viKcondo do JNJUetinbonlH• puticipára achar-so perior da gu•rda nacional da rôrte para •erem diMpen• 
cnformo.-0 offido ficou sobre a mtJKa, H•do1 do serviço da meoma gaarda E·1aardo Antonio 

Para prehew;her a f•lt1 do dito Sr aenador, como do Padua o Joaquim Jo~ó de Souza Fill1o.-l'ara a se• 
membro da dopu~aciio, qae tew de ir apreMentar á Sua cretaria. · · \ 
.Magestade o Imperador as leis de fixaç4o de forças de Foi Ilda o segninte decreto n. 2,822 de SO do agosto ·i 
mar e de terra e sobre casamentos nc,.tholicos, foi sor- do 1861: 
toado o Sr.· Borges ~!outeiro • Hei por bem prorogar até !5 !lo futuro maz de se-

O Sr. preaid•nte declarou qae não podia haver sessão lembro ~ presento sessão da assemblóa gernl, eLe, • 
por f•lla de numoro p4ra furmar caaa, convi,fou os Sra. -Inteirado. 
sena~ores prcsont'~ pan trab•lharem nas wmmissões, O Sn. PRESIDENT!l disse que se ia sortPar a deputa· 
e deu a seguiutQ ordem do dia pua 2 de setembro: ção. que da parle do senado tem de ir comprirnentar a 

Votação em 2." dis~ussão, que fic:ira encerrada. da io- S. 1\1, o Imperador no dia 7 de setembro, annivorsario 
dicação que antorisa a m~sa a reformar o servic~ da so- da independoacia do imperio; e ficou a mesma deputa" 
cretari~. com a emenda oll't~r<cida; ção composta dos Sra. visconde de Uruguay, Silveira 

Ultima di•cussão da emenda oJferocida em 3.• dís- da Alótla, Carneiro do Campos, Dids Vieira, ~furitiba, 
eussão, á proposiç~o d1 camara dos Srs. deputados, ap-' Dias do Carvalho, marqnez de Ihnbaem, marqnez de 
provando as condi~aes com que )Jal:l presidencia da pro-· Abrantes, barão de QU'araltim. Moniz. visconde do Ma• 
vincia de Pernambuco fui entregue a igreja do collegio rangnape, Borges .Mur.teiro, Ferreira Penna e Nabuco da 
do Rocifa á irma:;daua do Divino Espirita· Santo a a- Araujo. 
quolla cidade.; O Sn. nA nÃo DE MuniTIR.l declarou, como orador da 

3• discussão da proposição da dita camara approvando d•puL•ç" q r · p 0 1 a s •• lmper1· 1 8 1 · G · ll h • • ~>Q ue 01 a l'e' n ar . ..,, a a ets 
o nrivilegío concedido á utlherme outi~c ' (lara f&- de fixação d<J forcas do mar e torra, a a dos elf,itos 
!Jri~ar porcellana de gréda curamica, c louça ii na pelo civis dos casamentos ar.atholicos, que tendo a commis
IOWJlO de !ti annos, com o parecer da commiss:!o de com- são cumprido sua missão, S M. o Impt'rador se di-
mareio, industria e art~s i · d · 

2.• discu~são tio projecto do senado, autnrisando 0 gnára de respon er que examtn&ria os decretos da as• 
sembUa geral. 

gi!Varno para man<iar malricnlar no primeiro anuo da f•- 0 SA. PRESIDENTE disse que a resposta do s. III. 0 
cuidado de direito do Recife, e a fazer exame dM matcrias ImperAdor era recebida com maíto especial a11r•do. 
d'esse anno, o estudante .Manoel Pedro Gardo~o Violra, 
di~pensada a f~Ju de 12 tlias na iJado exigida pelos O SR. VASCONCELLOS:- Sr presidente, vou em 
estatutos ; pouaas palavras fundamentar um projecto de lei e um 

1.• e 2.• discus&1!es da proposiçflo da camaril dos Srs. requerimento. 
deputados, delerminan•to que a lei n.• li 14 de 27 de •e-' Sabe V. El., sabe o senad 1, que no inl~rvallo da pro· 
tembro de 1860 continue em vi~.\r no arLDo financeiro sente á fotura reunião da asse1ubló~ gorbl ter:i Jogar o 
de 1802 a JSG3 cm quanto nfto fôa promulgada a !ui do acto solemne d~ ioau~orac~o da estatua equestre do 
orçamento d'essc exercício, com us doclaraçú~s c modi- Sr. D. Pedro I, illlper.dor do Brasil e fund~dcr da inde-
ficaçiles estabtlecid;~s na mesma proposição. pon ~enda c do imperio, ;. 

Ell 2 DE S&TEUD~O· 

P1•e;idencia do Sr visconde de .4b<Jolé. 

Sul!IIARIO. -Expediente. Prorogac~o da sosaão l~gisla
nn,-Doput<•çlu quo deva comprimontar :L S. M. o 
Imperador no dia 7 de selembro.-Pmicipação do Sr. 
barão de Muritilla.-ludicação o projecto upresentados 
pelo Sr. Va•concollos.-Ordem do riia.-Entre~a da 
igreja do collegio do Rcd:o á irm••nthde do Divino 
Espirito,.Saato.-Privilo~io a GuilberiDe Boulioch.
DiMptonsa do idado por~ maLricula. Discursos Jos 
Srs. D. Manoel, visconde de Sapucahy o Ca11dido 
Dorgos.- 1\osolucilo •obro o orçawen1o.- Dlscu,·;o 
o rotruerimonto do Sr. Ferreira Porma. Dascursos 
dos Srs. D. Manoel, Fareira l'onna, minislrodo iDl[lO· 
rio e viscon•1u dj Alhuquerqu.,, 

Comquanto p'lltisso dos fluminenses a i1léa de levan
tar-se nrsta capit~l um m momento que Jlcrprtan a me
moria do príncipe quo nos deu ~atria, throno e libtr
tlado, rssa idJa todavia não á oxclusifa dos h;bila~tPS 
da cld~de de S. Seb!stião do Uio de lanoiro, mms d~ 
todos os 1rasileiros .... 

O Sn, FEnnEIRA P!:NNA: -Apoiado. 
O SR. V.\seoNcE~Los :-.... .; nml ideia ycrdadeira

monte nacional. 
O SRs. FEnREIRA PENNA E D. :MAN'·'E~ : -Apoiado. 
O Sn. VAsCONCEt.Los: -Nlin ó preciso, Sr. presi

dente, dizar moi to Jmra signillcur quanto empenhada 
está t!I!Sta m•uifosla~iio a grutidão do vovo brasileiro. 

IJaotilrá rtl<Jordar que o Sr. D. P~dro I não s~ limilou 
n n,s••surar-nos os f{oros do nação livro o iudPpondeute; 
foi alólll, olforcceu-nos o jurou cm pr,.j,,clu rruo tl i\ 

conotitnicilo do estado, quo cada um do nós considõra a 
s.dva-gu •rJa do seus <.IJrei!oa, c qutl Dtl ~era! concoilo 

ii(l 
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I'C2un:.c rcs mnxiruas as m'~is pm:.s, oiTorccendo na. rlivi
~ào o Jmrmoni" dos poderes politi•:os o mr•i., o m:ds se
guro eh~ f,,z.r.r CITr'cLivns ;IS w~r<tuti:.ts con.-.;títucionaus. 

Fet. :dada mJ.is o Sr. D. Pmlro; t:llô, quu JlOr nm!Jr 
1l0 T!Ó.') MbJÍ.:.'iÍI'il. U\11<1. eorô:·t, tjl.undo flllLt•ndetl q1w O 
r.f.,ver o ciL:.n .. a.vr~ :~ Pdrtllgll 1nl'tl fi!ZJ:' prev,alt!ccr ores· 
p· i ta r p~Jia O!lJl ~d:L do sotilado os di.1oiio:o tfe Sua _P. ugu_~ .. 
la. FHh.t, cont~stu.i..!.;~r, !J"l:lr; lirmns da UPuqwçuo. Ilí.I.O 
esqu.:cC'lJ :\ind.~ nc•t::.'i(t mctw nto os hrasileÍH.IS; c 
,j 01-,pr~íJ({(n•;'O .. f'H rfOS ol1;1ll!IOfo OS ruai:'l C:ll'U:i DO C.l•T<IÇiiO 

do um 1•:1i, deixou entre cll"s tr>!S rlo Rcus augustos 
filhos quD f•Hilo o >yUJhr>I.J da união no p~•s•oo, c 
nollo e 1>0 pres.,nta o Jionhor do nosa• prosjwrictade, 
0 a QSpcrau,a sempre do um mulher porvir á nossa 
tcrrJ.. 

O Sn. CANúrno Bo:>GES:- .Apo•ado. 
0 'Sn, VASCONCELi.OS:- Quar.,Jo uOS Jembral!JO'l 

qun na iJ<~de Cio 3ti :•r111os 11s!e gr•odo r>rincip3 havia 
!lado uvme a um povo, c libertado entro do j<•go, que 
o Jbg"lla~a. doYemos cm lwmenago:n •• verdade reco· 
nbocer qu" um tal ,,rincipe foi um herúe e que ó uru 
o.t"vcr moo Irar ã posteridade quoul~ honramos sua me-
i.Lloria.. 

vi>eondo de Itaborahy á proposiciio da rnl'•'''m dos d~ .. 
pulados approvanrlo :.s r;~>ndiçücs curo quo fui cntre~uu 
a. kreja do collt!gio do Hedfe á irmaudailO rto Divino 
E1 pi rito Santo.-Apnrnvado o projPNo com :!scmeudas, 
fut rcmuttido á CL'I!>rubüú úrJ rudnq:ão. 

I•nfl'liLEGJO A CUI!.!llm:.m DOIJI..If.GII. 

Entrou cm 3n disl'.fl~f.ÜO n propo~ir,ftu rln mo~rna 
c:murt~, approvandn o orivih·gio, r.onr.edido n Gnilhcrme 
Bonliei:IL-Foi apJlrovad:IJlUl'a subrr :i S11ncç:io im· 
pcríhl. 

DlfiPEI>SA DE lDADll PAnA llATntCU~A. 

SPAUÍ .. se a 2:1 discu~são do projecto do Sl!nndo. nnto .. 
rin:lndn o governo'" cOi'Hll~dcr Hcençu. r,Manod Pedro Car
•h>.<O Vidra para W'•II'ÍcUIIi.r·so.-Eutrou em discussão 
oart. 1". 

O SR. D. M ANOEL:-EEI:i clcrnonstrndo, a não haver 
rlu<iúa rrom sombm dolla, que o in•lividuo d• qne f•r. 
moncão o projecto qae :·caba rl" ser lido, •I um daqoc!
le< que esta vão comprehondidos na proposiç,1o da outra 
camara, coace·tendo dispenso a 17 c;tudanw, á qud 
propo>icao o scnade rJão deu o flCU assentimento. 

O Sn. FennErn.\ PENNA: -Apoiado. 
S>Jj~. pois, dcchra•lo por acto d~ assembló" geral de 

J,1s1a nac onal o <Ji.a 12 do or.tubro, anruver;ario do seu 
llo!:liido o da sua accl:~.mação. O Sn. D. MANOEL : -O Sr . .y1residento nos dis~o, 

cm m:J~ das scssucs passr.das, que tinh~ convers.,do 
da i nau- com o Sr. 4° secrcrurio e com o n~>bre ;onndor pela pro· 
a cnm•ra vineia cto Maranhão a respeito do uma questão que se 

O ~:11. F:~nnEinA PEN:>.~:- Apoia>lo. 
o Sn. v,\SCONCEL!.OS: -Na sclmmidade 

õt::·,·,~5.o da. .UHta.tua rqucstro J;aj:~ representnda 
Uv~' suta·~orcs por uma doputaç:!o nuu:ú~rosa. suscitára-so, ncs tsrmos do nosso r<·gimento o projecro 

TI'" n 3>mm~t·J do rr:qr:erimento e do projecl) que 
wul)u a honra dd man,da!' á mosu. 

/J(,I.ita ser admittido nn. presnntl! uessã11; e S. Ex., com 
to.Ja a lealdad<l o br.a fé d•.l'JUO é c' par., nssovorou-no3 
quo se tinha convencido de que <J pr"jor.to não c;tava 
c"mprehe.ndido na di,posiciio rlo regin:cnto, quo proflib~ 
qrte a rue;ma ma teria, uma vez rejdtad11 pe.l•J senado, 
po,S'< entrar em di<cuss:lo na mesma s:s;iio. !llf,Jiz. 

Nãú direi mai; noda, porqu•nto as curtas voz~s, com 
quo entretive por ul~uns minuto< o senado, justificãa 
as .. az urna c bntra moção. (;lppoiados). 

Viorilo á. mesa uma iadicn~üo o um projecto. 
INDrC~\ÇÃO. 

• RDquciro que o ~cna1o sc·ja representado ~a solAm· 
ni1nde da innngllração da cstatu:~. equestre do Sr D 
Pe:iril, p1 iu;siro imperador do Bm,il, o fundador da 
indcponú,nGia e do imporio, por uma deputação de 
quatorzo m~mbros • 

Fdap{Jiaja e approva1a,som debate. 

PI\OJECTO 

, A nsseml>lé~ geral rPseilve: 
, Art uniw. Será de f,sta nacional c ftrindo nas ro· 

pai ticiles publicas o dia 12 do outubro, unniv~rsario 
Jlal~:icio o da ncdamação rio Sr. D. Pedro, pnmotro 
ioop~rauor do Br•~il. - Franr.·io~r.o Diogo Perdra de 
Vasconceii••S. -II. Fcrrára Penna,-Barão de Qua· 
''ahim.- Barão de J!i11rillba .- Ca'fl.dido Borges. • 

Foi a. ilnprimir. 
Fi>JOU uobre a mesa a fvlhl dl ~ubsidio dos Srs, W· 

nadores. 
OllL'E~I DO DIA. 

REFORlfA DA SECR~TAl\IA DO SENADO, 

Foi ~ubme.llida á votaçiTo,e pas•cm p~ra 3° discmsno, n 
inr;ie:e.;;o sobro a ref.,rma da secretaria do sonndo, cuja 2" 
dls us;'IO Jlc:ira er.cerr•rla. 

1:~1'aEGA DA lGI\EJA 110 COLLEGIO DO RECIFE Á lnl!A!I'DADE 

mau I'' o Sr. presidente, taJv,·z porque nõ.o quizesso d:s
tlUtir. e porque jt\ se sabo qM p'ra discutir é necessorio 
largar a cadeira, a que S. EK. tem grande amor, n:io 
nos c1eu a razão disto e liwitou-óo aponns a dar a sua 
ilpit.ião. 1\lns o nobre sena•1or p;la r•rovinch do Ama
zonas, o dopois eu, ponderlmos filll' a lclr.l e o e~pirito 
do revilllonto 6t'âO terminantes, qut1 na proposição da 
camara dosSrs. deputados e;tavacomprehendido o ostu· 
dunre de que falia o prc•jocto ; quo, tlesdo qua o senado 
rejdtt1u tí.da a wa.rnria d4 1Jtoposíc!io, não so Jlodia 
o a,Jooittir prüj~cto. I·tu, Fenhor.s, é d~ J>Ura intuição, o 
admira que haj" quem o conte• te; mas, >:ümo estamos no 
anno de J8fi1,quo ú o anno Ja~ luze~ ncHnet,sa, quo é o 
;:nn" r•m qno o 10~imonto IÍ a vnnrudo do um hom~rn. não 
ailmir,, que o projecto fo,so admillido e •té tivme ap· 
prc vação n2 1" úiscns~ão. 

O Sn. PRI!SWENTE:- T-orob•o ao nobro sonarlor que 
entBndo quo ntio se púdo nsust\ilar esta cruesi:Io, por
quanto o senado j:i a decirliu, sPgundo mo par>:co, rJ'lr.ntlo 
\'otno que e<to projecto p1esus,e d~ pimeira para a se-
gurlda cliSCUSSitO, 

O Sn. D. MANOF.L:- En não quero re>uscitnr a 

qnest:!o, quero contar 11 hbtorin Jlel do que tem occor
I'Jdo; quoru expor >lo novo as r~~üus IJUe lenho para 
votar contra o Jlr.jc~to. 

O Sn. rnEsloE:'lTE:- Mas osta razão já fui rlosntten· 
dida pelo s'nnuo. 

llO DlVlNO E.SllJfd'l'O S.\N1'0• 

Fui approvaila cm ultima rJiscm[i'iO ~ emrm!a do Sr. 
o Sn. n. ~!.l:'lOJ>I, :---IS!'O Jl>tn mim ú indiiT.lrenlll, 

pr.rque o stmadll 11ó.!c attt:n.~o~l~. na M1gunda discu.õi:.;lu. 

J 
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SESS};o E~l ~ DE SET E~IDIW DE lSGI 

O Sn r·nr.srnENtn:-M .• s cu devo doclarar ao nol•ro 
sonndor que, para mim. licou A.ll~heleci.Jo •1nu u ~o nado 
~nteruJ,u IJUO o prt•jecto não estava coruprahcndi.Jo nf• 

di~posicilo do art. 62 tlo regimontu; o pru<:edunte está 
estdli!leoido por um:' vntuç:io du Hl'rH•Jo. 

qun continha 17 nomes; por c~-.mplo, a c:.mar~ dha 
,J.,putarlllS concfldo dispensa a 17 estudantes para x"a
tricu!.ram-su i vom para aqui os til proposição, ó r1-jlita• 
da, r;o dh AeguintiJ um snnlldJr o[drcce {~ consider.;clio 
rio ~cnallo 17 projectos so•p•rados, cüutendo a mesJna 
mutcrin, e o Sr. presidonto os da para orrlem do aia; 
pergunto tu: não é o m,.smo apreSt••H,1r 11, 16, 15, 
12, 3, 2 projectos ou 1? Se ha o dinht1 do ~presen
tar um s6 pr•ojecto a r<spe.ito de um inrliviJuo cont•m· 
piado na lJrOpüsicão, ha tambem o óiroito do IJ\lri1sen
tar2; 3. 4, ntó J7; isto, sentoores,ó ovidcnto, isto tlmnis 
claro do que a luz rncri~bna, niio admitte interpreta• 
çiio, o m~ts ó su_!Jhismar o sophiamar e;can•lalosamento 
a disposição do nosso regimento; o maiR ó alterar ?S 

regras estubeleciJas, com o frm de proteger a ulllilados. 

O Sn. IJ. ALINOilL;- Não se af.1diguo V. Ex. quo 
já. vou ú hi;;torh. 

O Sn. rr.ESIDP.NTE: -Entret;wto o nobre senador púlo 
continuar. 

O Sn. O. MANOEL: -Nlo mo interrompa V. Ex para 
ouvir • historia toda, que é "narracão Jiel dos factos. 

O Sn. PilES !DENTE:- Pó da continuur o nolJre se-
n•dor. · 

(') Sn, D. MANOEL:- Eitün r.ontinuando. Posso a ex
pendor n~ 2' o na 3' discussué1 as razúes que ex
p z na !.• ....... 

Respondeu-se, senhores, a este argumento c a outros 
produzidos na casl P"lc n1,brc sonajor pela província 

O Sn. Souz.~ FnANco:-Apoiado. do Amazonas ?' ; 

O Sn, D. MANOEL: - ... sam mo importar com a opi
nião do V. Ex., assim eowo V. Ex. n>io so impú:ta uc•m 
minha. 

Não, porque se nr.o póde r~spt>nder, tl com a 'massada 
dos votos qua se respr.nde i nó< nos fundamos no l'l'ri• 
met,to o a cas~. coj's diHjlOSiiÕeR si!.) claras, süo expres
s.,s, são terminnnt'S, e é a Jazilo por qne sou.os muün 
poderosos, tl a roz:io P•lr que ar~nwontamoJs por esta 
anileir.1,q1rando erguemor. nossas vozes perante o senndo 
para dar as r;zõts pelas qnaes a pp10vnmos ou t'r•joit~moM 
os projectos qu-. se diocctern. N"m ~" nhrdeie Ct m a 
victori:< dos vot~s; r•ão vale nada, porque p~rante o 
pa·2 niio são os votos que ddcidem o juizo de nosson 
concidodibs, ó o que elles lêem na disr,a,ão do parla· 
manto: pois bem, senhores, o p3iz lerá este projecto, 
lérá. nossos discur;os,e hado dizer: •Nio~uoru r<sponderr 
aos senad0ros pelo Am~zonas o pelo Hio-GranJe do 
Norte II • 

O Sn. PRESIDENTE: -H ou oi<s~ ao nobre senador 
qae pódo contiroui<r o sou disilurs6. 

O Sn. D. ~I.~N·>EL: -E<tou o~pnnrln es~~s razões 
sem mo importar com as opiniões do V. !C:t. 

O Sn Pnm~wc~TE:- Não,~ mit1ha <·pírâilo; rereri·me 
ao prec~dont" est11batecido por u.1;a ~ot::ç:io uo senaJo. 

O Sn, D. MAN'E!o:- E· cu retii'O-ma a V. Ex., á ma 
op!rtião. 

O Sn. PRilS•nE:-JTll:- Est:í rler.irJi.io polo sona lo rrue 
om c~sos identicos se podem pôr em di>cussão projec,os 
como este. 

O Sn. D. ~LINOEL:- Poi< ontãn digo'' V. Ex.-sem 
:~u importar com a opimiio do StJoad .. , porque Mnos tr•s 
•l•:cussõ~• e o sonadn pMo mud·n do P'rer.er, r.nrrto tem 
fo1to :.dgurnr.s v~zus, rt>prov:'ln·io na. 2"·disl.lu~~ii(J o quo 
appruvon na 1', e ~Jlpr.lv<ndo na 3' o· quo rej•itou na 
13 e 2a. 

O Sn. FRESIOENTE:- PiJ,Ju rr.odar por outras razües. 
O nob10 r.enudor queira continuar. 

O Sn. D. AL\NOilL:- Pó.Jo mnrlc.r nnr cnnvencPr-so 
quo CStiÍ. t~m í!fl'(l' fi ó s:-tbido rrue fd PC.11l100'J. .1. lOaioria 

em favor d~sle Jlrojacto, " ln~o rlit o i com<> o I la fd obti-Ja 

O Sn. PRESIDE:I'rE:- Qa"ira continm.r. 

O Sn. D. MAXOEL.- V. Ex. cst:í me intor,·ompendo ... 
O Sn. PnESIDEN'rG: -· Intert·ompi, plrl que n:io ti-

casso em duvida o pro-.odrnta est .. brlactdo. 

O Sn. Souz.1 Ji'~ANCO: -Não se estubeleca prece
dento na!" discussão. 

O Sn. D. ~I.INOEI.:-V. Ex. mo intcm>mp"u, quando 
ou disso que não mo importava coro a o~ini~., rio so•Jado. 

Mas vamos :1 historia pre~Anr.iada poJo sen~do. Qr1anrlo 
o Sr. presidente poz a votos o projecto, levantirão-Fe 
se to on oito sanadores, tanta ora a disposição do senado 
para rejeitar o projecto, tal cr" a impres~ão IJUO lha 
tinhão caus~do os:1rguu:ontos düs senalior,·s quemosi.Jtir5o 
que esto prPjecto era •·pposto á di.<p<siç:io ao rc~iru•nto, 
u c• nobro seuadorpcJa provinr.ia !Jo Amaz~uns fez um: 
serviço, porq•te eu mesmo escava •lesapercebiJo, n:io 
ma recc:aun do qu>~ o estudante de qae trata o ]Jrojecto 
tir,ha sidc. ccntempl.•do na proposi~ão •rue quatro ou cinco 
dias antes baviacahirlo M senado ; mas, q uan~o S. Ex. 
se l.:vantou pr'r" fi,ll,r, eu aproveitei a occnsiüo por:• 
roforcnr, sa ftlsse preci~o, os seus nrgumtm tos, o na vt~rt!a
do nilo ni;"c novi·•ades; porque o qne eu dis:o tinh:• sido 
dito optim"mcnte peio nobrt~ sou~d••r pela provincia· 
do Amazon:.s, •Juo foindou a sua ar~t.men:acão cm nntB 
dispo>kão lornlin•nto L! o r~gim•nto. ~lr:s o Sr. presidente 
l·b;ervando .qua o scna.to repeltla a propusicilo, nilo 
quiz lo~,J rh ... J<\ r.omo rPjuit:lr13 ;demoroo n vutaçãt,, Jevan
tf,rão .. su :d·;,tuns Srs, scu:Hforrs, isto ainda nfio n~rndou., 
parqoo os votos nã'' d"v:lu r.nr.ioria, at•í I[OO S. Ex. 
disso em voz ~uo todos üu•irão: .. O t'r.-jHcto ~pena~ 
di,pens~ aoF. tle doze rlin.s quo lhe fah~o p-11a cPm
pletar " idade exigida pela lei. • O r•. l1ern r o vô qno 

O Sn. PnllsttmNm:- Sr. >on·1dor, pilço-lhoquo con
tiauo n11 discus!àll de. quo so tratf:. 

O Sr. D. Mo~Nomt.:- Sr. president.,, per,o·lhe que 
nrro mo inttrromp:~. 

o Sr. prcsi::cnto estava di.~ posto a favorecer o pr<~jccto. 

l\Ias dizia ou qn'·' eraindifl",n•t•nto qno a r-joiçilo r:n pro
,Posirüo fosso em globo t11l púr pnrto,, o até fi~urei J•a l" 
disen:-"s:io a Sl•g-uiuto hypútht'Sf'! su p;;on h a o :ocJl;ldO que a 
C.tmara dOS dt]pUt;~dus Jl'JUil•lllVil, I~JIW) nlii/JIÍOU,LI(ft:J. tJl'O
pO.~ÍI;fiO con~'·l~d~~ndn dispon:n a 17 iiH!ivtdutJ.o;; '.•st:L pro
}Hl.,i~:lo cahia nesta c:~s:l, o, st•g·nndu :l iutcdli;;onnia du 
$r. pwsllltHlll), jJG.t"liil s:1 cm pr1 j·wlO~ s jJatw1oti rPpl'tl .. 
umil' a l!ltiSJJJl itlú.•, qull fJI r·.·jdt.llil 11.1 JlfUjHI>i\·ãu 

O Sn. rcu~stDilNTE :-Li o prnjc:'io, porque houv~ 
reclamaçúes para so lor. Pú~e contitmur. 

O Sn. D. MAl'\'Oill,: ·• p,,is hom, uão fa\"wrc,_·cu, Illu ~ 
propent111u para o Jlrojodn, o tinln razão para i~w, " 
tJáo é mishr t•Xpo-Jn.. porqni'l t\ COJ1hOd·ta rlt1 todo . .;. O 
t~aso é q11u vor tim Jevautúrã.o·StJ mais alguM. t·r.tllwrt~s o 
na .. :wn o projtlcto rJilra srgaud;t di:-;,mHs:1,, Eu tio Ult1U 
Illi;!lf db~o mnito dl'pl'Ossa: " srrnpro pP~<n;1o J.:l 1Jichns" 
li> tu ó rtttc ó a !;itiltlria ver,l~o.!oira, n:cus sellhoiUs, o 

-
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aqui cst:í como ns cousJs muitas vczns pas~ão nesta !XIsa .. 
Eu, qae niíll ostoa di;posto a conserv.r·me silencioso. 
e qu•J tomei a tarefa do ir pondo tudo bem patente ao 
pair., não me aterro; sejão rigorosos comigo, laçilo-me o 
quo lhes p.trecer, na eHrteza de qoo I•à•l reouo; e soo que 
~igo, não é cxactn, peção a p•lavra e •:omb1tito-me. 

O senado c;tava láo pouco dispo>ro 11 votar por este 
projecto quo, estando IJÓS nos uhiruos dias do sessão, c 
requerendo-ao ~ispensa d" intol!lício, J•Or mais que 
$8 d~moras~e o n•godo, não chrgou a haver maioria 
em r.vor da disj>eosa; o senado reconhacou tnnto que 
poJo menus devia dar mais espaço :1 rnoditaçiio, quo, 
apezarde est~rroos nos uhiroos dias dll so~siio, r•joitou 
o· r•qaerimonto oiTorecido pelo S·r, 4°. socre~uio. 

tnrcza ur~enlo. lia nisto ~IT~nsa no presid,mre <lo 
s,:nad•J? lbto ú o qne FC diz todos os outros an
nos, é o que on dizia quando ~e tratava das loterias; 
dizia : • :Sr. presidorrte, 1T. El. tem o direito dH 
marcar a orJem ao di•, mas veja que ha ohje~tos 
do grande importancia para serem discutidos ; V. Ex. 
t1•ma sobre si uma g'r,mde respons~ bilidade dando 
pnr.1 a otdem do dia cbjer.tos secundarias e muito 
sccundarios, • Deus me livre, <JUe cu não tivesso 
o direito do dizer isto; então não era senador do 
imperio, Tenho cumprido de novo o meu dever. Sd 
passar o projecto JJII 2• discussão, na 3• ainda hei 
do OPl•Ór·rnO a ellu. Felizmente, tudo ha de ser com
municado ao paiz pela imprensa ; e o paiz decidirá, 
se os que so oppuzorão ao pr~jecto obsorvárão fiel
wento a disponição do rc~imento do senado .• 

Eu não mo importaria tJUO o projecto pas.<asse, 
porque jJrovnjo p~uco mais ou menos o quo h:l do 
aco~Ltlcer; digo mais: estimo que ello pu~sc (aqui 
h,, alguma malignidade) ; estim~ que pass~. porque 
vai para acamara dos Srs. deputadu• ... mns vão não 
quero qu~ pass~, porque zi,Jo muito :t honra do se
nado, e, apczar do ni\0 ser presirlcnto, quero que n 
rt•gimr.nto seja cumprido li•l o IJontu;lm•nte, não 
quero sanccior.ar cum o meu voto, nem qaero qutl 
11 senado sancl!ione com o seu, um projecto do tal 
urdem •1ue, nom mais uem 1nonon, import.l do qu9 
oiTdnsa manifesta de uma disposi~ão ctnra do re~i 
JOento, como porfditarncrM provou o honr&do sena· 
dor pela província do Am1zooas. Mns, ~enbores, Yai 
est~ projHcto pam a carnara dos Srs deputados, " o que 
acont<ce 7 O a Já ó rejeitado, ou, se não é rejeil.ado, 
provavelmente appnreceráõ t~ntas emendas, quantos 
~ão os nomes dos indivíduos contidos na propo1i· 
t::io que M rej•litada nesta casa. Quer o ~enado 
i•to? E haverá tempo este anno para se tia· 
lar do"e objecto? 

Posto a votos o art. 1", foi npprovado. 

O SR. VISCONDE DE: SAPUCAHY: -Como o senado 
jul~ou que SI! p6de :linda reviv;r e~ ta resolucão, acho 
quo não devo >or nm R6 o beneficiado, e por isso 
olfcreco nm arti~o additivo. 

Foi al'Jlrovado c entrou cm discusFão o seguinte 
AR1'1GO ADDITIVO. 

• E' cutrosím nutorisado p:1ra mandar matricular no 1° 
nn11o da faculdndo de medid11n a Frnncisco da Cunha 
Ddtr;lc Araujo Porcira, tendo feito prévia mente o ~xame 
do historia.- S. R. -Paco do senado, 2 de setembro do 
lSGl.-Visconde de Sapucahy. • 

O SR. D. M ANOEL:- Ende muito !1om grado daria o 
meu voto ao altigo additivo, ~e pudes~e, mas o nobro 
senador, a quem aliás tantn estimo c r~sp•ito, não ha do 
quwr !JOr certo que eu seja contrndictorio; f;Jlo de mim 
só, Se nc~bai de cowbater o projecto, fundando-me na. 
expressa disQosicão do regimento, a re~p!ito d~ um só 
individuo, ó verdade, 11ão posso deixar de votar contra 
qualquer bftigo ad.Htivo que esteja nas circumFtaucias 
doste projecto. Levan.tci·n•e unicamente para dar esta 
satisfr.çãc• ao nobre sen•dor pela província de .Minas, 
qu• me borna com a sua amizado, Tenha.portnnto, o 

Yl•fll as emendas para o senado; nós t·stamos oa· 
cupadus :•gora com a resolução salvadora, niio do· 
vemos truar (fO outros objor.tos emqnanto este cs· 
tivr•r na ordem do dia ; e nu ospero qoo o Sr. pre 
sidenle, apezar do direito que tem dd tlosign"r a or
dem r.o dia. o que nao lho podo ser contoHtado, 
terá cm cov.siJ~raçao a estreiteza do tempo, e n ne
eossidado d" quanto antes f.zer votar 's:a resolu
!'·iO, A sessão foi proreg<da at6 ao dia 15, é ver
•••d~, mas a rc8oluçiio provuvolreent~, SfAuntlo eu 
posso colligir tlc informa~ú~s que mo t••em sido da· 
das, consumirá al~um tempo, o assim é necessario; 
~·orlanto, espero qtJe V. F.ll., Sr. presid~ntc, occu· 
J•O n s~ssiio do senado, não com negocias particul~· 
NS, 11om com palronatos .... 

O Sn. rnEsrnENl'E: - Pe,o n.o nr.bre senador quo 
riiscula a materta. A or.lom do di., é a mim, c~rno 
J•rc.~idtmtc da ca~a. fJUfl r.lJmpf'lo d:i-ln.; StiU llll o 
jui~. salvo docisão du sooado om contrario; não uc oito 
vs conselhos. 

n~bro senador paciencia; felizmente não preci~a do meu 
voto, porque provave]!J'enLe tcr:l os dos s~nadores que 
votár:1o pelo projr>cto. Niio conheço o indivijno a que 
•o rufere o additivo, mas, interessando-se por elle o hon
rado seMdor por Min11s, s1nto renlmente não potler 
dar-lhe mais osh prova de CIJOsideraç1io. O ~onado sub~ 
que soo propenso para taes di~pen~as, uma ·m~ que os 
mdividuos !ic~o sujeitas a ex~me; nrro quero, "orno disse 
e.m oulr.t oc•:asião, relaxa coo; mas taml>em não von 
par., o rigorismo, que, no moa entender, não produz be· 
nrflcios, ""r. 5o male•.~fastando muitos rr.ocosdos eslU• 
do~. n que ali;ls se dedican5o com prazer. Animemos a 
mocidade, sem dar azo á rcJ .• x~ç~o. 

O Sn. D. MANOEL: - Nom ou dou conseiJJOs ; peço 
um f •Ver. 

O Sn. r•ntlSJOENTH : - Qn~iru contiou~r o nobre se
m dor a urocussão tl:t mat"ria. 

O Rn. n>11Xo llF. QuAnMitlt : - Não pódc rnpro· 
he.ndor ao Sr. prc~id~nto; a e li o com~cto tlar a o r
~um ao di11. 

O Sn, D. MANOP.I .. - E<t:í onganntlo, não ropro· 
hond.r, peç11 quo, :rttonct•ndo :í o.,treile::n do tbmpo. 
11:i1l r1.-.1 pt~m :' urdi~lll do dit~ l'it!nâo o (tJijt!Ctn quo 
edJ da•lo para a ultiwl Jmt·to, l"lfllUO ó do sua na· 

O Sfi. VISCONDE DE SAPUCAIIY.- Appare
cendo , porém, depois o projecto nprescn•ado pelo 
noJ,ro senador pala provinda du l'aNhybn. que 
l.rata do um eRtudan:e qua tom lo~os os es1ndos ner.essa. 
rios p.ra sn poder mntricnlar o quo apenas pr.de dis
pensa de idade, do doze dias qn• llw faltão na fdrma do 
est•toto, cu não podia deixar de vor.nr por e~se requeri
mento, scw entretanto ser contradictorio; e :~indapor 
e; ta razão, nno tenho duvida cm dar ornou voto ao nrti~o 
a~ditivo prropo.r.o pelo Mbre senador por Mirras, rwrquo 
lllmb·m rdio so pcd,l ncsso :trti~o nrtditivo. nenhuma 
di:c.ptHJ~a dos cstU1flS proliminnrt'fi, Talwz mP!Hnn, Sr .. 
prusluunto, que algum outro c:utuidatu contido t::. Jrro-

• 
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posição eslcjn.no caso dn ter a disp~nsn, e ae apparecer 
algum om iJ•nLicas circumstancias n est"s, não terei du· 
vida ecn dor-lho o moo voto, O que eu ni!o qoizera, 
nem quiz então, foi r;uo passas;e, com o men voto no 
mtno•, uma reRolução que •Do parecia que ia prejo~icar 
não 1ó a lcgiRiação relativa da mataria, como metimo aoj 
prlnr.ipios de justiça; portanto eRtou convencido de que 
não foi aontradicturio, rejeitan1o a proposlç~oda camara 
dos deputados e dando o meu voto á este projecto. 

O SR, VISCONDE VE SAPUCAIIY: - Animei•me a 
pôr esta emenda, pCirqoe, como dtsse, vi que o se~~ado 
torna v& a tratar da mnterta qne tínba sido r•jeita~a; mas 
vou mostrar qno a minha emenda está mais nos termos 
de ser admittid1, do que talvez outra qualquer que 11iio 
foBse assim formnlad •• 

Na propesiçõo vinda da camara dos deputados dizia.
se: • Fica aotorisado o governo para admittir no 1 • anuo 
da m-.sma faculdade FranciRco da Canlca Beltrão de 
Araujo, dispensado o e%ame de historia. • Ora, a mir.ha 
emenda é diJI'erente, não peco diRp~nsade nenhum exame, 
eu digo: • Soja admittido Fr•naisco da Cunha Beltrao 
de Arauj•l no Jo anno da mesma facul•lado, tendo feito 
préviamente exame de htstoria. • Portanto, o que pro• 
ponho agora não é o mesmo que veiu da camua dos de
put,dos. 

Foi approvado o artigo addítivo, e bem assim o art. 2° 
do projecto ,qae passou para s• discussão. 

Se nosso terreno se rretendosse dar um combate, o 
seu resultado não poderia dolxar de ser momontaneo, 
produzindo apenas olgoma impressão no animo das 
pesso~s que não estivessem h.•m informadas dos f•ctos 
anterior~s e dos estylos já estabelecidos. Nito s•ria um 
combate da natureza daqoelles que aagment~o a repu
laçi!o e a gloria não só dos vencedores, mas 11mbem dos 
venci los, porque os combatentes ver-se-ião na nece8si• 
dada de trocar ~ntre si as armas, recorrendo cada o111 
dos lados aos mesmos argumentos, que h ontem relatava; 
e os impugnolllores do projecto teri4~ ainda de .lutar com 
a recordaç'o dejã haverem propo<to igual medida, e com 
a convicção de que não beaitarião em solicfta·la de novo, 
se om taes circamstancias se achassem encarregados d& 
adminis.racilo do Estado (apoiado•)· 

O Sn. CANDIDO BonGEs:-Isso I! que ó verdade, 
0 Sn. FERREIRA PENNA: -Sendo urgente a lll&teria do 

proJecto, como acabo. de observar, lambem me parece, 
Sr. presidMte, que ni!o é de e•perar que se pretenda 
f,lz~r-lhe emendas taes, que ponbão em duvida a soa 
passagem em ambas as camaras no decurso da actual 
ses>iio, porque vssim ficaria qoasi no mesmo estado da 
nova lei do orçamento, cuja f•lta procuramos supprir 
por Pste meio (llpoiados); ainda, porém, que DA:o se 
oll'~reç4o emendas, deve-se considerar como assumpto 
muito importante a discussão do projecto, lapoiadoB) 
porqae.o exame de cada uma das verbas do orçamento 

RESOLUÇÃO ~ODRE o ORÇAIIIENTQ, a que elle se raCere, a analyse e censura dus actos d" 
Entrou em 1• discussão a proposição da camara dos a~minlstração,as explicacõ~sqoe os ministros houverem 

Sr•. deputados, fazendo vigorar no anno financeiro de de dar, a manifestaçit'' de suas vistas ·quanto ao fatoro, 
1SG2 -1863 a lei n. 1,114 de 27 de se-lembro de 1860. a indic~ção das medidas que cada um do nós julgar mais 

necessarias ou adequadas ãs actoaes clrcanatancias do 
O Sn. FERREIRA PENNA:- Diversas resolaçGes paiz, pódem ser de muito intere•s• para a naç"', ft sa

iguaosá esta qUd ngora ~o nosapresenu,comofim áe de- tisfuer em graude parte aos ftns para que se reune 
terminar que continue a serobs~rvado no proximo fatoro annualmente a assembll!s ~eral. 
exercício o orçamento vigente, cmquanto nlto 60 promul- Eu bem sei que cada um dos honrados ministros, 
gar a lei propria do mesmo rx,!fcicio,tem sido decretadas que rcem assento no senado, acha-se muito habilitado 
pelas camaras nos acnos anteriores, havendo disso exem- p11ra dar.Jhe todas as informaç~es que porve111Ura se 
pios, se bem me recordo, em !843, 1846, 1847, 1850, 6Xij~o sobra os negocias da rep•rtiçiio. a seu cargo, 
o 1858. e que no relatorlo do minlsterio da fazenda lambem Sd 

E' certo que cadl au.adessasresolaç~~s f~i então com- encontrao os da los e esclarecimentos Dflcessarlos para 
batida. mais ou menos r.rtemente, pelo lado da opposi- se conhecer o estado do tbosoaro, o a marcha da admi· 
çã•J; mas n r~ctode haver sido omosmo acto, ora sustentado, niatrac!o Jl.,cal em seus diversos ramos, Tendo, porém, 
oracontrariado,poroaaa nm do< nossos partidos politicos, decorrido qutro 'mezes depois da npresentaçtro do rela
segando as conveni-.ncias da posição que occopavilo, torio, e pertencendo á esta repartiç~o os assento:~ sobre 
mostra que, d~das as circumstancias que se teem dado, que versltoaa questões que nestes ultimas tempoa tem oo• 
nma tal mo.Jida torna-se urgente e indhpensavel, além capado mais particular, e vivamente a attenção das cn. 
de ser a mais r•zoavel Ur~eote, porque nunca se apre- mara5 e do publico, parece•me que na ausencia do 
sAnta senão nos ultimo! dbs da sessão annual, e quando minbtro competente niio poderá o debato, que. agora 
n[o h~ pro'-bitidade de fazer pamr em ambas as cama- se abre, a~r tifo coiQpleto e proflcuo c~mo será se elle 
rasa lei do orçamento; in~ispGnnvel, porque tem. por estiver presente. . 
objecto re;:nlar a marcbl de todo o serviço publico, n!o Por estas raz~es, Sr. presidente, jul~o convcnieotero
deixsndo o governo sern auturisação exprAs~a para fazer querer que se convide o nobre ministro. da fJzenda p~ra 
cobrar os impostos e pugJr AS despezas do Estado; razoa· assistir á discussão do projecto, de que agora se trat3, 
veJ, porque sntlsfaz a tão justos llns, sem alterar essen- ficando ella adiada até que. S. Ex. possa comparecer, 
c:ialwonte pquillo cJUO já mereceu a appruvação do poder Prevejo qae se póde all•gar como um obstaeulo o 
legislativo. ar.har-se o nobre ministro rrojeatomente ooc11pado na 

Sendo isto assim, Sr. pr•sidenta, e nao havendo raz~o outraoamara eom a 2• discos,ão d• nova lei do orcamen
algama para imputar-se no neto a! ministcrio, ou 11 to na parte relativa ao mir,isterio da fazenda; ma., atten. 
moí~ria que o npo'a, n d~mora da novo~ )ai do orçamento, to o estado a que já t•Jm chegado esse tr.1balho, ó de presu
qoando to•lns !ib.<ei'Vamos qu~ com ella tom-se occupado mir •JUe moi brevemente se conclua, o nindn que isso 
n•siduawente a camnrn temperaria desde que lh'o per· nlío se vcriflqoe,pareco·me que poder:\ ser jo~tificada por 
mittir5o outros trabalhos não monos urgentes, e que muito boas razGos a aa•enci:1 do nobre ministro nos dias 
ne>t:o taref• a nuxilião os mini•tros com todo n franqueza cm qu~ houver d~ comparecnr no senado. 
o btln vontndd, pnroce.mo que no srnndo n:lo Jmvorá Nnqoella casa já o nobre ministro tem tido occasiúes 
Cfllt!slilo so!Jro a necossid:alc o convcniooJia do adoptar o 1le discutir "' principnes questões financeiras, f<~zcndo 
Prt•jocto uo r1uo so lfilll, conhecer as vistas do g~vorno a respeito d'ollas, c alclru 

GO 
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da t•cs illuilres coll~gna seus, te~m al!i nssontn osnnm- . O Sn PnslnB:l'm:- Attcn>ilo I ).'c~o· 10 noTH'<l se• 
bras ud uma commisr.ão, que e:>ami,nou à propost" do n~ç!or •rne nico olê a!<:orte.,, 
orc:mwnto, qun dou sc.bre olla o seu p<~re.,er. u quu de v" O Sn. IJ. MAXDF.r.: -lHo é oll'~nsivo, é quo não 
portanto achar·s" muito!wbtlitada pam sustent·or o r.il· tvnho tod~ o i.lJ<"l'JM~; n:io G"Sto uoJ tli~!:r a um ar.dg? 
hatH. e.:.clart~c»lldO·o cvm as informações obthtnu om su:ts \( a !:iUa. propfJSiç:'lo úll'r:llltij clrtraownt11 ~ uu;:l Jt:i on 
confdruncias com o uobrd mloi~tro. a Hua pr'JJIO~i~:.:·~~ uã1) Jll1' pareco qu1~ e·te~a do eonfm-n1i· 

Qua1Ho.ao senado não aconleee o mesmo; n nos~n com .. ttftdo eotu :1:l n•j.;ta•! tiL lllJ;i~a .. mr~~1 a uu1 ad,·cr.~mrio 
missão du !a:!~nda não fui especí.dmento enc.lrr•'!!.í•d:\ d11 r'U 0 di!JO N11u v_,.la a fr;tnqunzff, HL1erdndo o t'M~irit'lttdd. 
WmBihaot~ exutuo, e Rfl llfJ dis~urso da •:s,,,,s;'ill aetual p.,rtautu, ~o' BIO réquouim;nto tivess1 p~rtiol\1 de :<1,:-;om 
fallt.~U se :dgum:l vo:t d'aqlldh.'s que:;LÜt'S, !o~ de um modo outru St":nh0r ~umarJo~, com '1 w·m cm n&.-, rives.ie t!:lntil.!J 
succint·l c Ílwo<npldta, porque su entendeu <JUU a oc~i,;iilo ''"lacõd,, I'Ofllo uutro tom o nolll'o so·u:ulor fMla pr11•ir.· 
não era. opportuna. cia do Ama~onr<s, ru u~;·ht ma ir; lillerJ.-.d\~ par\.1. dist:utU-o~ 

O Sn. Souz" FRANco :-Porque o Sr. prosi<lento nilll pnra riescco!Jrir ;eus ,,,r.t"d•.•iros lius, p>ra tl>~ôr ts ruo• 
quiz. ti vos r;,ao,q e:z: qu~ fO funda. 

O Sn. FEnnEIRA PJtNNA: -n qtie me recordo rio ter O Sn. J.i'n~ninn.\ f'DNNA: -Se hn motivos occultos, 
ouvido ao Sr. pr,stdente ó quo certas con>idcrPcúes e ignoru. 
exames, cm qu6,Ía er•tr:ondo o honrado senador pelo l'•r:i O Su. PnESlflENTE :-Attenr,iio 1 
p~roci:fo ""t·anhas :1 ma teria de que então so tr;tava. 0 Sn. n. M.\NOEI.: -Niiu d i~o ocçnl:os, ao contrario. 

O Sn. SuuzA FnANco: -Não qolz. 
0 Sn. FERREIM PENNA: -Como qur.r que fo>se, 

todos fit:au;o• certos de que a disca>siio da nova J,i elo 
orçamento, ou a da prvjecto qu" ;,gcr'' se nos aprosent•. 
traria a occa,ião m•is oz,,da " opportuna para o c~ame 
das questões a qu~ ten!Jo ulladido, e •e r·ã,, me «nga~to, 
o meswo honrt.<lo senador pei•J Pará f<•i o priweiw 
a observar que para seJem bem deb'otidas oss:ts qu;stila<, 
conviria q11a estivesse rm:6unta o Sr. a.ini.tro de f .. ?.cnda 
Creio, portanto, que o requerimento quo vou mawiar á 
me•" está no c•~o do s•r approvauo sem obj"c>ilo. 

Veia à mosa o segoi11te 

REOUEClMENTO, 

• R.•queiro que se r.onvido no Sr. mini<lro da f,~~nda 
psrl t~sststir á nisl!u~sã.o da resolui;:\o, fi 1ando Nt;.L utlia
<b até q·u, S. Ex. possa comparec~r. P·~·, tio sonaüo, 
2 da setembro do 18M. -Ferreira Pen·na. 

Foi apoiado e entrou em dlscus,ão. 

O SR. D. MANOEL:- Não mu catHOll admirnciio 
nom sorpreza o ro•JUerimentQ que o ienatlo ~c> ba de 
ouvir ler. Ao entrar nesta casa fui infvrwa.do da CJUa 
!O requereria :t presença do Sr. ministro da r.zenda o (jUOl 

o nobre senador pela proviucia du Amazonas offera,:cria 
110 senado um rt>querimcnto nesta sentido. 

O Su. FEnnEJnA I'ENNA :-Não sei como 8a po.Jia 
SJbor drsto. 

O Sn. D. MANO EL: -Todo sn >~b·J, o decbro o o nr.bra 
senador que a minh&. somnarubula h adias anda om 3C!ivi
dsdJ, Quando o nobre s"nador começou u faliu e como 
quo a preYollir a marcho qud F>lUs co!legas dovom •egnir 
na diJcu.s:i•l da proposJçio da outra c~mar~, que ~:stl1 
tlm_ discu!'Siio, eu estivH pam p~dir Jicon~~~ a S. Ex.. para 
d:~r-lhd um aparre, e o apart" er" nffirmando qu• tu não 
estava de llf'Curdo com o uobro seu~dot· .... 

O Sn. FEniiEll~> PENNA:- Sinto muit~. 
o Sn. n. MANOl~L: - ... o nffirmantlo que (•Utros tam

llOm !:.ào concOI\I~vão com S. E~.; unt.'i nüo me ;Jtrt:vi n 
tlur o u p.u te, porque, scn hore~, liqu~. se ssbon•1 o, não go.>to 
muiL,, <101 dar apartes nos meus arJti 1~os, uam ao <lis<:nlir 
rorn elltts; t1!to tonho liberdade, Hco coucto, não di~t.' 
dudo quanto J~tmso" <Jnanto sinto, estou modin".o ooi
nlt:,s ]mie Vl'9.,, O pO'r ISSO n;io SCSIO do GÍS.:Utlr StOàO COUI 

meu'! "uvcrsarios. 

O Sn. Fr.n'EtnA P1m~A: -;1clt~ ~Jrons'i7o o ~uc lhe 
dizem St!US amigo:;·'/ 

l} S·n, llllnll~lliA l'll.~N.,: .. Então ... 

O Sn. PnESIDENTU: -P,co no noaso snnador que não 
dê npnrtes, so quizcr qu; a ciscmsilo co~otinuo ro~ular
memo. 

O· Sn. D. i\l'.INOI:L: ·· 0·: motivos s:tQ tilo publi<:os, 
S!Wh(lrcs, q11o hmnom pa~:o:, v a Nt ]Júr uU1:t cas.'l drJ 
cowrncrcio, 1H111e t~S!;:.•rit) aJ~tHíH•S P''s:;ons, chr,mou .. m~J 
alguem e t!is~tl ··· O que h" ue novo? Niio ,<Pi do nada. 
-1'üi< 1::;o sabo qutJ nu sua c•mnra amaol<ii SI! h~.da 
Ji.ZdC UJU lCI]UflTÍtlltiLI[O,I!OüVi.J~~du O HJiuirtro r1:J. Íd7.0Ud:t. 

1 para assistir ft d.i:-~ctcb.'iiív do. r~solu~~ão cb. caru:!ro. do~; 
Su; 1icputados? -Conf11!iso, mr;u :..mi3o,que (la primeira 
v1~zque ouço t<d nliticiit.-Pois cu, quo u;1o sou st-nni'l.,J)·, 
t:stou tnids adiactaf!o do <flH vueU .-.& prova, disse eu, 
esti no que aeab" do cowmunicur·mo. · 

ú Sn. PnES<Dt:NTE- ~as mo par«ce qtu om nad<L disto 
ha razúõs p:.m co:nbtcr o requerimento. 

O Sn. D. M.1NOEL: -E' para moetrn.r u V. Ex qn" 
não posso expô r to rias as ra~<ios quo tenho p:1;n cowb~t·r 
o adiamento. 'l'•l ,; 1:. llmis~do qua consag1·o ao sen nohro 
autor. 

O Sn, FennEmA PENNA·:- Nflo deve servir da th1·· 
taculo. 

O Sn. D. M.ll!OEL:-Mas o n• Jn·a senarlor anto3 dooJro
rer.oro rcquoriln"nto, Jlrocurou pr~ilispor-nos:. f,,vor deli c, 
prill.ICIÍI'amonta dizendo quo no senado uã,J pnrJeri;L ba•tt'l' 
duvida sobro " neo"~>id .. dr.. urgenci; 11 couvenlench d~ 
pwp•1siciio d;L t!nm.un. dos Srs. unpt~tr-dor.. t) nn segundo 
lagar qutl se ro'cnrrr.ssc itC·S a.nnaes do p:nl~rn,uto,aln cn
con tr:n ia cm di ll'·rentes a nnos ro:ou I r.: ~~ões, so n5:u idon ti íln~. 
~w menoR annlogas a eslol ~ qr:tt) o" pu tidos idi~J )JodifitJ 
1:clmr ~lori" E"Ol urna di~cnSsfío coou·nriÜtor.ia a efitü J'tlS· 

peit:1, que, porln.n t ,, n disctJs:~!ío sadi~, n:1r1 soho! n uoco.:. .. 
~t~Jade e utilidM1o d.l ~lrt1posi~~;!o, tnafl n. rr.r;r,eito dti 
alguns pontosim~(lrtantoii,w,~rwonlu das nossas linanc.a8; 
q110 prtJVD. Vü lmllOti.HI ~Cil:l.:h),. (L i rni te; eão dol qTJO Htl tem fll'" .. 
ticadn no outra. r:unur,L. entrará no c:\au:o profundo dns 
questi'íos imp:Jl'lant•·.s quo a IIi sn t•..!cm dis~ulido H l"t) t'~tão 
t!tscutindn actu:dmtHlte; qut1 o r.nu:H~o não po1lia pres..o 
1:inrlir u~'it 1·1 r.;Lso d.~ pras~nç:t. nspccialnU'nt•l,dC• Sr. mi· 
nistro da f,,z~ruJ,,, pC1r1lHt! ElrP. a rt: . .;;)wito dos tlt J.:Udo~ qu11 

portonctJJll à su \ repo.nit•ãrJ. qno fm•vr~vdmflnt;t 011 cl'l'
tlu!teut·l vt=orsarin a tiJs.•us·iiu~ IWrlantl) quu t_:!JtJ rr:i.,J 
p!-!tth :lo pr~:-;~w.~·t. tl·; tlHt)~ o.~ Sr:t r~tinist~o:o;, :qh.Uas rc
ljUeria.110o fussJ cu:1vidadu o :;r. miui:Jll'o t.la f.L:t.L"~Oda; •.I 

•~u lt1·go IJl•)Str:rci {lll> Hll~~U.llilrtl~ O nolJrt! ~UJliLt.iOI' f,:z,. 

., 
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s~m o qt:r.rr.;, uma injuria a um membro dest~ casa <IDO cusslio, e se jolgassmnos preciso requerer a presença do 
ó ministro rl•J esta,! o. Sr. ministro da f,,zend.l. Não, o nobrd sanador não coo-

Orn., 'r.nbom~. pois dc·tér.~.~ nó> pr;wi<omos da pro· sentiu que lhe tomnss1•m 1< diautr.ira; quíz r ... r o prazer 
~'"'C·' do Sr. ministro da fo~zon<I<L p~ra rliRcurir :•3 :lira~ JM pr••srar um ocrvico, não sei a <ruem, ofi'droccndo o 
q·LHtqliNi qud tflt~m oecnpado a nttenc;1o d:.t. caron.ra d<•!õ rc·quorirnento. 
:;rs. d<Jpr::::rlo•, pr·inlli~a!m<'nl.u wl qu" diz T<lopcir.o r.os N• camar" rlos Srs. dep11udos V. E~. e o sanado sn 
urgoci"s da f11 z011 Ja? De•:hro alto 0 .ho :n 1,0 m qua - hão do re :o r dar da dous oiscur.us nota veis prafdtldos 
uAo. -I;:! r.,n!to e>L•h·Jiccici(• ~qui 0 princir1io 1le qnc jnstmwnte. quando, so tratava destl rosolocilo, o pn
o nonMlo n:io pr<'cisa d:~ Jlres.JIIC< dos ministros pora raeiro por um i ilustre deputado pela provincta de Minas• 
n•mhumn discus•·iio, "xr.e1Ho "qnella~ pam a~ qoacs " G.era?s, e o segundo por u.m illnstre depntarlo pela prn
r.•)nftitm,rro ordena m:prcs.~Juwutc q.1n sej:io r,onqidaclos VJncJ.a d• S. Palro do llw·Grande do Sul; a qu~Hão 
os miniatro.i' é o prcc01to ria r.onst!Luicão que nos versou ~m ~randa parta, om ma1dma parto, a respeito 
r.umpro gunrdH, o que o sonad", k:rn cr.mo a cnmlrol, da intelli;:oneia dd alguns artigos da lei do 22 da agost~ 
dos Srs. do~utadoa, vllllli'V;I fiel o tllliGios•mente. m1s, de 1860, ld que, como é 6abiJo. foi obj•:t? t.ln rnaig 
p~ra nenhum" 011tra quost:lo, o S'nndo pr,cisa da ussir;· lumin<,sas discus~ões naa r.as~s do pnl;:mento. I) Sr. 
loocitL .d~ um ministro d3 o0 r,l.< c princii•almtntd dP. mil:istro da f.t:enda. respondendo a ess~s C:ous illut,es 
urn numstro r! o lwntem, d,; um m,;ço, :i; vru8( nüo deputados, sem dnvhb nenhuma pe~soas mutto compe
f,dlo da :a:tuali.lalle 1 s~ro rxpe.ri,ncia, mo~mo ~em tenlm nesras mat~rias, concordou inteiramente com a 
c•:nhocimr.nro•, rp:aodo n qui cstno 05 velhos ~:hdos de opini~o llelle< a respeito r. a iur.olligencia da JHi relativa· 
rxpet·ioncta o rlotad,ls do variados conhrdmentos, Joog" mente á f.•cnldade emissoria do llanco do Brasil. Ea não 

• Jlr!'Llc~ rios Itrçocios, C LI!, O qu•J pois, por exemplo, um quero ontrar cm pormenores, desPjo exr•ôr os f&ctos 
llllll]Stro, quaoi tirado •1il ::caJ~t:IÍIL, 11111 juiz ~O direito ri!SUrnid>mente; mas Om pOrmenores nao entro, por<rae 
com I'OS IJU qu: tr-; nonos de pratk1, vem •Jizor ~ cst;s :. occasi:1o não tl opportnna. 
velhos, a r.st<JS conse Jhdros•1» c;t"4<~, ~ e.lto·s magistr11dos A opinião, Sr. Dro5idente, do Sr. ministro d:1 fazen
pm.vect·w, n estes homens rJaC tct•m ocoup••JO os pri· da, (qae suppunho sor do minist•tio) porque nitn 
meJras lo1,~res rio estno:li1 6 qao aiod;; os or:cupiio? creio que o minl.st<rio, em objectos dest~ ordem r:~o 

Vêm f,.zer, como "ostun1~u, uma di.lsertação estudada; C<Wja de aocordo, despertou as iras de todos os qae com 
snhom daqui, vi!r, p..-a c"""• w~•t·.'m n11 cdJeca rdgumas o m.1iur ~fllneo tinhão subl9ntado nesta ca•f1 e na outra a 
Jl•s>agms d., nutnros, ~vêm dR pois remtd·a>. Jii.l IJS gcnuir:a intr.lligencia (segundo elles) do dit~ lei. Ora, 
escl;rccirnontos quo o s•l!rarlo colhe maitan vezes da a>sii- so f!U cont:tssa o qne sei a este re~poilo •••• hei decanta
tenda d"ssrls mini.<tro!·,Turlivb, rfpit.1, é llflce,sslrio cha- lu om oc:así:io opportona, hei do ref•t·ir até as palavr.rs 
n~a·lor., cl)ovida·lM, qu::ndo !O iJão as J:ypothesos pro· que forãu prof"ridas, ficaia conhecido o motivo do 
~~>l·•s na rros~a lei run<hment•l. raquerir~cnto. O certo é qoe a iotelligencia dada á 
. SAn bons, 1·u creio qco 0 ~obre smador pqJa provin· h>i velo Sr. ministr~ da (JZBn•ia exeitou aA iras do 

c1.1 do Anta::onas ect,í. um pouco en~ana.do a mspeito ria ·~ertos figurú,s, que qaerem ver nesta casa o Sr. P•ra• 
direccão que esr.n dí.;cnssão ter:\; mio currver;a r.om r,s nho• P"l'a tu mar-lhe estreitas contas do seu procedi· 
~~u.Hull•g,s, r.ilu ~:.bo de alguns particulares que eu mento. 
nao tgnoro~ ... Po•s saihl que a discussão h a <lo sl!r muito Portanto, o Sr. ministro da f,z,•nd• é convidado, niio 
mais long~, mrJitn mais 1 'Ti(l' do que S. Ex. tléll<·l· E por caus~ da oppo~ic:io, dast~ não se f•z caso ... 
~om efi',tto, ••rnh,Jres, podia dt~iXr•r de nf,>ngar-se nm O Sr. PRESIDENTE. - O nobra s~n.tdor não póde 
p•>nco n discussão, qrw•do nús temos qnasi certeza de dizPr isto, não póda int~rpretar mll.l as intenç!ies do 
que este anno niio ha orcuw~uro, e tamo; uma resoln~ão nnl1r• son>d•>r, autor do requerimento. 
que !e p;est:l :i rliscus:·ilo ú~ to·J:Ls as maiorias dos sutt> O Sr. D. :MANOE~ - Niio so faz caso, a maioria nlta 
mi?tstori.os? Poderá pstr•nlmr·>o qu~ aprovettemos os se irop·•rta que a mino1h requeira tal ou tal cousa ; 
quwzo dtas d•> proro~'cüo par~ tratarmos de obju•!t'"S da o é pruvavel qne s• ou requ"'es1e o quo pode o m&ll 
maic'r graYidMe, vj,t,, que sú ern maio nos s~r:i dado nol:re ;,migo, o meu requerimento cahis,e, só por<rue 
curar oe!les? Poderá estr•.nhar-so que nús. sr·gnindo o era men. ~las as intorpetlacõesrlo Sr. ministro cl~ fazenda 
oxnmplo da ontra camnra, mt"'"''"• por cxewp~u. Llo hãnr!e s<l' f:itns, priucipnlm~Rto dnqudl~ lado (apon· 
r.oloni>açiirJ, das vi;,~ <le communk:<çio, das que;tõl\S tando para o banco e111 que se assenta o Sr. visco!ldC 
financeiras ij,, actualidade qu~ '''~'" p:lu a tud<J Jwmom de ital1orahy ). AI !i se n:io tolora que o Sr. ministro 
<rue pensa Ul!l pour:o no esta•i•l rlo poiz? E, perganto .,. f.,z.mda concordasse com os Sr.i. Ottoni e barão du 
ou: pvdem l!llrt's questões ser mtadlls com ligüirvza "'o M•u"á, n rosp•íto d" intalligmda da lei d~ 22 de agost~. 
f.OU\!OS dia~, llC.ffiO protcn ;o O no!Jro S~lla<JOI'? l'••n<il 0:1 parte relatiVA Ú f,ICUldadO de <I:Dittir do banco di) 
mesmo o nobro scn•dur <[lle nãq lmveni muitos lions llr~>il. 
nrgumou tos 1m r a r,ombr.ter ••stJ rr.soluç~o, principal- Mu1•, San horas, p1ra $C S3bor qual~ a verdJdcira intel· 
mente na pane cm qu<l clla d:i autorisacues ao gllVorno? li~r.n<i.t da lei de 2~ •le agosto ~e 1860 e se o ministoriQ 
l'nrece·mc que o nobre srmador, portanto, não deu " JJrO•Je<le accrta·:amentn roa o1oolarnç.ilo qae pelo orgiJ do 
esto objecto nqnf'lta nttCII\:!o quo eomwm l],lf r.omprc Sr. minislro d~ iazcnda f~z na outra cnmara, pre:i· 
a todas nn mr.tllrias qua occnpão a dclib•m7o do s"nado. samos da pro;~.•nca ,je S. Ex.? 
. ~las en di>:sa bn p•Juco qu" já sabia qon o Sr. mini~- L\:io est:\ n!li o nobre ministro da a~ricultura, finan· 
tru da fnz,m<i:L sario r.onvictado par.\ Psl:lt!isr.nsflão, quo coiro do polpa,que t,•m·so cntreg•dn nesta e.1tado,qoas"he 
so aprosontol'ia um rcqnerirU<Jnto nosto sentido. A m>.ão llo eúr de l'uynodo e outros autores? Pui~ o nohrll rni· 
principal do convit; foito ao Sr. minis•ro 1h f.rzondn c nht1·o da ;t~:ril:nltura não está h•lrilítadissimo p~ra dar 
ll segoir.to: V~ja V. E:.:. so esse convite pnrlil du" mem- no s•Jondo qun~.1quer llsclarMimentos sobre a lei d11 2ll 
l.rros chlwndns da oprwi;:io, not•.l V. Ex. a pro~Ea, 11 do ~go,to de lSGil? Pois al1;n•m suppüe qnn a intclli
nt:'Jdar·tenro r.r.m qu<J o·~cnpou a tribtma o r:olm.o s~nadC>l' gnncía ''"da :í cs1.1 loi pel., Sr. ministro rln f.1zenda 
pf'IO .t\UI:I~\rn:ts, S(lJ.II nos deixar IL l1Ó3, a qnom pnl'OCC nÜtl f.Ji dn a.or.orda r.rom s" Ex. " SI)US t11ustres coll·,~ar.? 
qri'J n t;rref~ incuwLi11, ~rincipnlmrnt~, cnrct:u· ~ dis- Ah l niio so <rucr bnlir com o Sr, a.inbtro ria r.gricul· 
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tura porquo é da seita, vai-se tocar no Sr. ministro da O 53. FEnnmRA I' EN/IA :-Não disso que souiJe de~dc 
fazenda, que como oiz um i ilustre adopto dusta~cit~· um hontew? 
motivo d~ fr"queza som pro parn todos os mlfiWanos. • o Sn. D. MArrOEL :-E' outra cousa: h ontem fai in· 

N5o su vô,, senhores, que, apPzar do nobre autor {orando das interpellaçüus e do requerimento, maR só 
do. requerimento nã? ter Isso em vista, o justamente o boje tive noticia de qae S. Ex. se oncarrugára de olfu
qtio se quer daqaello lado é o obrigar o Sr. minbtro da recei-o. 
fazondaaouvir em face: •Vós errastes, destes uma inter- Meus senhores, nilo estão abi estes financciror. da 
Fratacão cerebrioa á !ui, vús por móra con.loscendencia maioria Jlllra sust~nurem o mirJisterio, pua darao1 to· 
com dons illustres deput.1dos abemstes daqnillo que das as explicações a respeito de qualquer acto do Sr. 
0 ~1100 passado tinha 01erecido o vos•o apGio na camara ministro da fazenda? Pois o~ aDJigns dd~arião assim a 
a quo pertenr.ei!; não se vtl que ha um plano íormadB, S. Ex., su elloprecisasse de auxilio? 
pri11cipalmen.to quando se sabe o quo se tem dito nesta E quando e !lo precisasse do auxilio ministerial, não 
casa, na outra camara e fóra della contra o Sr. c~nse- estava ah! o nobre senador peln província do Rio do Ja
Jheiro Paranhos?. neiro, ministro do commercio, industria, artus e não 

Já n~o começou n escaramuc1 por um illnstn depu- sei que mais? Ora, seja qn1l!Or o juizo qu·J eu fórmo 
lado pela provinci:1 do Rio do Janeiro que fallou ha da capacidade, Raber e expenencia do Sr. ministro d;1 
liOUr.os dias? Não foi elle que disse ao Sr. ministro da f,zooda, é todavia certo que ha muitos annos que o Sr. 
i'a.zonda GDetinha cr.rado1 E~ te illu~tre deputado é snspai- ministro da agricultura nesta casa I rata dessas ma terias, 
lo 1 Não está na mau e!trem aihanca com os senhores e soas idúas est~o mais de accordo com o nobre sfnadur 
qne,na phrase de algnem,governão o paiz? Ora, seohores, pela província do Rio de Janeiro, o Sr, visr.ondQ da lia
chamar 0 ministro da fazenda para o senado súl!lente borahy o outros, porque S. Ex. resume a sciencia finan
para ouvir slguns argumento.! q11e provem que elie es- ceira do toàosos curiosos desse banco, 
t.~ em erra, se é qud está, isto é qaedão de que ora Nisto ha discrep•ncia completa na maneira de on· 
n[o me occupo, quando está na casa o nobre 111inistro carar estes negocios, comil o senado 11~0 ignora. E 
da agricultar.•; ó, na verdade, até fazer pouco da cn· se fosse necesaario convidar o nobre senador pelo Rio 
pacidode, do talento e do saber de S. Ex. E não notou o de Jan~iro para entrar nesta qn•sUo, S. Ex. não 
nobre senador que o Sr. ministro da agricultura está aceitaria o ·convite? Sem duvida nenhuma, O mes
prompto para dnr toda·l.as informacõos que se exijão,nilo mo nobre senador, mir1istro do imperio, lambem não 
~ó a respeito de seu ministcrio, comodo da fazenda, sobre tem tratado de>tas ntatnias na cau.ura, e hoje, com 
o qu~l t~m foito estudos o~pcciaes o se pr~para para nm a pratica da administração, com quaeriqner esclare
dia ser um dos nossos Nekerk. Ora como hei de eu cimentos fornecidos pelo seu collega da fazenda, não 
pomnto votar por esta requerimennto, se Vfjo que nelle ficaria, da noite para o dia, habilitatlo para dar as I 
ha um fim occalto· que escapou ao nobre senador pela informac~es qae o senado deseja? Para qne pois, . fi 
provi'neia do Amazonas, porqa• ·não sabe das cousas, senhores, este requenmento ? E' pua sati>fazer oa 
como eu sei, ou porque não quer tomar as informaç~Ps taes fins occnltos de que fallei ha pouco ao nobte 
que tomo, ou porque não honve uma alma caritali· senador, e que tant' admiração lhe ca.nsllrã:o. Creia 
va que lhe contasse o que me contou esRa pessoa de V. Ex., Sr. pro~idente, que est.l deliberação I! de 
quem ha pouco fiz menção, poucos dias, foi tomada depois do discurso do no• 

Eu não estou nas melhores relac~es com o Sr. minis- bro minibtro da fazenda, em resposta aos illnstros 
tro da fazenda, n~o me importo muito, a dizer a verdade, deputados pelas províncias de Minas e de S. Pedro 
que lhe tomem conta da iotelliganr.ia qae dou a uma do Rio·Grande ao Sul; foi. então que se julgou ln
lfi; não tenho tenção mesmo de qu·ebrar lanças por s. dlspensavul que viesse o ministro da fazenda, por
Ex., nem por nenhum de s•us collegas; mas não posso que não ha esperança de que elle este anno venha 
votar por um requerimento cujo fim me é inteiramente cá discutir o orc•monto. E não sa sabe que S • Ex. 
conhecido. Sinto que o nobre senador se levantasse tilo ost:i agora assistindo á dbcussilo do mesmo orçamento 
depressa, porque nós iamo3 já tomar parte na discusslio, na eamara dos Srs. deputados 1 Nem ainda !o! vo
ind~pendente da p resenca 'do Sr. mini&tro da Íàzenda ; tada a despeza I 
est~vamos já promptos a romper, quando fomos preve• Em Qccasillo opportnna, espero mostrar qn~ esta 
nidos pelo nobre senador, que estava em seu direito, resolução ii inteir;•mente desnecessaria, e já vejo quo 
mas 'lU& via bom que era necessario apressar-se para nesta parto hei de ter um f6rte adversaria, porque 
que a discussilo não começasse do nosso lado. On, o o mea nobre am1go ba de nPcessariamente esfor
nobre senador de mais a mais fdz·nos perder um dia de çar-se por provar qae a reso!oção ii, como S. E::. 
sessão, porque o requerimento nito sei mesmo se será já disse, urgonto, nccessaria e indispen5aYel: eu espero 
votado bojo, .daqui ba pouco, na fúrma da coslume, não prov:1r que não ó urgente, que não é necessaria, que 
ha casa, mas ainda baven1o, a sessão do boje vai perdida não é !ndispensavel; mas isto não ó )'ara ogora. 
para esta resolucgo, só amanhã poderá comparecer o Sr. Depois destas breves nnuaes, já se vil que eu, cam 
ministro da fazenda. Demais, o nobre Renador nesta snmmo desprazer, com grande magoa, hei devotar contra 
parte me perdoe, não f.,z justiça á capacidade do Sr. o requerimento, c apezar do niio ser minilterial, dou 
ministro da agricultura: se etiSO illustro ministl'O e sons mais prova do ministorialiRmo ao ministro, o particular
collegas quizesscm qao o Sr. ministro da fazoncta viesse monte ao Sr. ministro da fazewla, do qao o meu nobro 
ao senado, nMuralmente scrifio os primeiros a fazer o amigo, que de corto ú mai' mir,isterial tto que eu, Nilo 
requerimento qae apresentou o nobre senador, ou então ú verdaJo? Qutlru livrar ao menos por estes me~es ao Sr. 
recorreriilo a algum amigo para que o apresent,.sse: ministro da fazllnd" da grande trovoada que, dizem, 
n[o sei tiO dirigiriio ao nobm senador, mas affirmo est~ imminontd; quero qaoelle niio socobro ai111h; quero 
!JUO, ao. entrar nesla casa, tivo noticia de que S. Ex. que possa navegur em mar chiio, ao monos daqu1 nlá 
apresentnri~ o requerimento; cstlio me ouvindo os wnio; e r. Ião ollo virá as~l>tir i\ discussã<J dn seu orca
que salmn disso. wcnto, terá moicindo muito tempo p:.ra cstud~r bom a 



rilaicria e pnd~r ~ntrar n11 Iutn com cnmpr.úes r.om quem 
S. Ex. talvez não queira hojo comlntor. ~~· 

E' 'ord,de que S. Ex. ha de t"r por dOfcnsor o R<'U 
r.'ni!Pgn o Sr. nnní:itro da agrit~nlttlra; qll•~ro vnr cow') 
~" porta cnrn o Sr. mini.ilro d, f.tzeudà se c! lo viu r, C<ltlto 
crr.ío qutl virá; porrJ.IIe rt nobre strnndor; de vrtHnariu, 
quan lo •present• rll')U•rim,ntos, nib é para que dles 
cai:lo, e tem CtHtcza. pr.~via da qu1l pnt~Hâo. 

O SH. FunEtnA PllNNA :- Vererno~ •inda. 
O Sn. D. AIANOEL: -A h lJJ nobre "narJor tem mnira 

pratica, tem tnUiJO tÍOO, P, Se DlO vermitti;se a pala
vra, qno é rnsteir.t, mns muhn u~arla cu lancnria m:lo 
doU.,., m1s n:io uoso; o nobre sena.dor conhr ce bera 
as physíorw~rnia, com os .1ous o colos não ha ne•to mo· 
merrto phy>ionoinia qae lhe os'"'P";elle j~ vst:t uivis~n· 
do quanto~ silo os vutos a f,,vor e qu 1ntos contra; 
pomnto ba do _vir o Sr, ministro da fazenda. O que 
me resta agor~ é dirgi r procc• ao Sr. ministrosda agri
cultura par~ q:u11 ampare o seu colleg:•; Alie esta ainda 
pis11ndo em terreno íõfo com pó de Já, o o Mbre mi· 
ni•tro t~m m•ís pratica, tem pelo menos conheciman
f:ls mais .,asto~, porque h• lnngos ar.nos quo se occupa 
de• tas matorius, e eu quero Vt!r r.o•.no o Dúbre sAnador 
ministro da cgricul<ura se sabe da grande discussão qae 
vai haver a respeito da I"i de 22 de ag-•sto do anno 
passado, q11~ro ver como interpr•ta essa lei, quero ver 
~n e•ta d• uc :ordo com a int•llig~nda dada pelo Sr. 
rninhtro da f•~•uda nl parte relativa á ernissilo do 
hanc.o d~ nr.sil. 

Pareca que po.os~ p~rar nqui; a sessão hoje está 
g~sta; da resolução n~o se tu h. 

O Sa. v•scoNoE DE ALPUQUERQUE:- Ainda bltf<o 
duas horots, 

'O Sn. D .MANO E L:- MtR o dia está peroJi,Jo, e um dia 
perdido não volto. m'ii, e faZ•I!OS muita falta, npczar da 
prorogação q~e vai comecnr brevemente O rrobre se
n~dor, p .rtanto, concorreu pnn se perder um dia, e é A 

raz5o por que f>llo; por-tua, se tivesRA certo~a que. 
apenas pass~sse o rAqt;.erítnento, •·r~ avisado o Sr. mi
nistro para vir hoje n;~;<mo. f:U não fallaria. mas o cos
tume ~- con'vida'r o rei:.btro para comparecer no dia 
seguinte. 

r:enhorcs, é notavel, na r.amua rlos d•putudos apen" 
houvo um membro qu~ na disoussã? r.emurou a tolel· 
li~emta dnda pelo Sr. ministro da fazenda ã M de 22 
da agosto na p .r te a que m" rd<'rt h a pour.o, FÔ nm, 
o quem foi? U111 Sr. aeput:1do pelo Rio de Janeiro, 
paonte muito proximo do Sr. ministro dl a~ricultur>. 
Estou ccnvencido qtm as opiniões tio S. Ex. são 01 pos
t•s ás opiniões 11esse itln•lra dDputnlio; estou ainda 
convencido que S. Ex msta c:\sa mostrnr4 que e.>to 
iliustre rlepurado n:ro teve ruz:!o nenhuma e que, com 
etroito, a iutulligencia d~ l•i é a mesma quo lhe dea 
o ••u eollo~a. o Sr. ministro d:1 fazenda. 

VQtG contra o re~uorirnento. 

que o nohro sonHlor o sopbcssr, porq11c não era de mor(Q 
•lgurn oLjccto do ~cgredo. 

O Sn. O. MANtollL : -Se fosso, on nada diria, 

O Sn. FsnnErnA PENNA.- P11rcr.o-me <f'.C nrgocio 
tão ;impleri e tão trivtal 11iio exigia reserva, nem pro-
von~ão algnroa. (Apoi11dos) . 

Ao mesmo tempo, poróm. o nobr~ senador, dando a en· 
tc111cr que a apros1mt •Cá•• do r"qoerirnento podo ria ~•r 
attribul~a 11 ID6tívos occu!los, o talvez pr;r mim jiroprirJ 
ignorado•, ac•·r~:centou que, por s•r meu amigo parii
cular, sentia·se a"aahaúo, s~m a liberrlade neccs,nria para 
expô·los ao senado. 

Sobro i<to, o que poRRO dizer no n6hre sennrlnr com. 
to la a iol;rlnnirla~a. ó qn~, prczanao muito BR rtl~~õe• d" 
antig~ nmiz>~e que ~n•.ra nós existem, tfe•ejanoln ~inco
ruurunt~ continuar a cniti'v.l•IM, ~ cnul"·'san<Jo-me muita 
p<nroraao p•la hontlarfe r.nro que S. E~. mo trata con
Ht~ut~me.nte, untando tod~via que isto 111!0 c urn motivo 
para acanha.~ lo na discutr!ão. 

O Sn. D. ldANOEL :-E'. 
O Sn. Fli1nnF.IRÃ PEN-U: -Nunca considero como 

uma o'JTcnsa ô amizade J>articu.lar a simples manifesta• 
ç;o de qualquer opini>o opposta 4 minha; poJo contrario, 
acho mais f,rcil e a"·radavel ·1Íscatír com os meus amigos 
do que com adversarias, ou com pe~sons que me SCJàO 
extrunbas; porqae 08 amigos, que conb·ecem as minha~ 
int-.nçõ~~. faznm·:ne semp•ejustiç~ (apoiados), e todo~ 
temo~ a certer.a de qne do nenhuma d.u partes pOdo ha· 
ver o> proposllo rle c,ff~odcr, ou do dar ás p•l&vraR uma 
interpro tn·cã~ odiosa; o rrne nom sAmpre aconter.e com 
adver•ariüs. No caso act11al ainda ar.o:r~sce qoe o nobra 
senador não poderia ap'·~t•r um Hl mttivo, que part· 
cesse menos digno ·ou desairoso ao seu aadgo. 

O Sn. D. MANOU; - N~n, nem ha motivo. 
O Sn. FEnnErnA PENNA: -A verdade ó, senhores, qtu 

apresent;i esta moç!io por jnlga·la muito curhl, muito 
razoavel, muito conveni•nte ao deb•te em que o 
oenado tem de entrar. o tiin convonr.ido estava disto, 
que attl e~porava que ella mereecsse beoevolo RsRenti• 
mentr, dos hot!Tados mernbros da oppo•irllo, visto que 
dessa Indo já se tem por vez e~ notado quant•l ti sensível 
a &u,enda do mini•t•o da faz•nda, quanolo aqni se 
discutem os rwgocios mais importantes da repartlçlío a 
;eu cargo, 

o Sn. D. lf.ANOEL :-Eu r .fiei só por mim. 
O Sa. FERRilJnA PJCNNA: Entrclllnto ns obs·~rvaç1!~R 

feitas pelo nobre senador d•rlio a entender que o vet·d•· 
deiro motivl) ou o v.rdadt.iro lhu do r~qnerimento pol,JA 
ser interpretado como um ac1o de boslitidade a todu 11 

ministorio, e particularmente ao nobre minhtro d:l 
fazenda •. 

O Sn. D. MANOilL :-Ao ministerio, n~o ; não !aliei 

O SR. FERREIRA PENNA: -0 honrado senador poJa 
em ministorio. 

prol"incia do Rio-Grande do Norto r.omrçou a combatera O Sn. FEnnErnA Pr.NNA:- Parocm-mo qno o nobro 
meu requerimento, dccl.ranrlo qae desd• h ontem ou- sena•1or reí-riu->o a todo o mini•terio, quondo dis>e q11e, 
vira JIArtieuhrm••nto q11•1 no sanado se f~tria urna inter· oppondo·se no wq1terimento, mosl.rova·~u urnis minis· 
pe!laçüo ao nobro ministro da luzentla, e qun, ao entrar teria! do quo eu. Qunes~nt!r qoe srj1o os nootivos 
hoje na casa, tiver. certrlza de que sena por mi DI apre- qu~ o nobre •erwdor po,sa t~r p•ra peu,ar dt•sto worw, 
sentado e;se requerimento. tmnqaillisa.mea certoz;r do qao fu-se·o.o-ha a irr•ti~a 

Soure u iHtorpolla~ão nada direi, porque fntlo ig•J<·ro; do crer '!""• r.orn a opresc:~tação do ro'JI'•rim"nto, eu 
mas quanto :1 nvtida recttl.Jiola 011 casa, tlevo observar qw•, não po·Ji:. ror I'DI vist:t pralroar UID .li' to de ht•stiliando 
comt(nanto eu n1io commurti~:rsse o mou irtlento so111itl no n•inístmo IICIOIII, ~xpuodo-o m;,is imme~ilat,mente 
a mui poucos tlu nolsos illus!res coiJ,,gns, mio at!mím • :i trovo~d~ q11~ o nobro senador l!Ju nnnnnr.i:r. Estou, 

Cl 
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por~m, persuadido do quo t~cs motivos não existem 
real monto. 

U Sn. D. MANoec.:- E' analogo. 
O Sn. Ft~n<•mn• I' EN NA:- Não ó ,ia wn.,l.ilnicrro, 

11fi.fl Ú d11 f.'tilylu CO!Jhl.anto i4 UI-SÍlilOIJr.i,l aw; miuistrOS á 
.tisl!us.ão das propo•tr.~ do poddf ~xocutl"o? 

O Sn. ~IINISTno DO l.IIP~I•IO:- Pc>o a p~lavra. 
O Sn. LfennE:HA PI::NN,\: -Em todo o ~~ :JO dovo 

lH:lar O flUtt Utl!ltU JJl,•IJWllt•J Stl pH!oS:J. CIJlUO UJDa dtl:o~S:IS 
sin;ulatitlatl•'.l, quij ás v.ezc~ result:io '''" lut<•S o Yi· 
cissitud~s politicas: p>reca-ma reairur.nte singular quo 
vej;,m"s r.g·•r,, v nCJill'e senador pelo Hio GrittiUd do 
N"rttl tomar M dores 11olo Sr. UH11istru tlu f.tzcnua .. 
ln iwtlax). 

O Sn. D. MANuEl.:- Da~. J•ro!•O'L<~s. 

O Sn. Fnnnr.t'A.PENNl: -Bem; mas eu ob~orvo que, 
:~o e~~tn rcsolucà•J niio .:ouvcrto ern Jei nom propo!'la 11n 
pn~er ~X"''lltivo, como ó d,, ostylo, vou1 ~ '''r tod;~vl~> o 
OIOHIJIO •ff, Í!O,. .. 

O Sn. D. MAliOEI. :-Não hh tal. 
O Sn. O,' ~IMIOEL: --Apoiado, ó singular I 
O Sn. FEI\1\~IRA PE~N.\ ... e nilo querer vu·h• BX· 

posto a consnrns ne,ta casa. bt,o, porém, se rxplica !dei!· 
mento; Instou qu•• o ::obro s"cm.Jor divisas•o em certo 
lati.• do sanado algum signal tlc auhesão :w moa re
'{IU.Hirut~nto, para h•giJ enxer~ar nciJc um gran,Jo plano 
•i um motivo JHl'~ LOm:'r a dob• do uobrd ministro da 
r,zen•Ja. 

O Sn. Fr.nnEcnA PENNA :-... porqne rolare FO ~o 
areamento inteiro, e a sua discussilo ó tão important•l 
cúmo a de urua proposto~ do or•amento. 

0 Sn. D. MANOEL :-Perd<Io .... 
O Sn. FEniiEIII.\ PENNA:- Pürtanto nlio podia dGixar 

do :.cltnil'ar -me cst> opini:io do lwnra~o senador sobre a 
desoecessitlaúo uo comp:ut~oirnento do Sr. ministro d,; 
faz••nJa. O Sn. D. MANOEL:- Não a tomei tal, disse pelo 

c:oiJtrario q•10 uiio a to111ava. 
O Sn. l"EnnEmA PENNA:- O nobre senador disse 

que ljllCI'ta dO>VÍIIT a tro\'tlnda de sobre 11 C/lbeçn do nobre 
ministro d:1 fnzentla; isto etfOÍvale, creio eu, a uma 
t.lefcsa; ó ncc"o pl'l•prid do amigo. 

O Sn. D. MANOEL: -E' do bom chriRtão; dcfendnl· o, 
nüo; !.i esliio outros tnats babeis do qno cu para isso. 

O Sn. F~t•ne.m• PflNNA:- Declarou tambom o bon
rlltl•) scna•i(lr qud não julgava no.:ossario o comparf!ci· 
mcmtv d.J nobN rnini.~tro, o a isto nccruscentcu qud eu 
ató fi~tlra um" injuria aon outros membros do gabinete, 
qQo te~m r.ssento no s•·na~o. suppoodo que ellos nilo se 
~chão h;.Lititalos pora dar-nos as inforrnacões preci>ns. 

Quem ouviu, porém, o diseurso cvm que motivei o 
requerimento, h.t de bom recorc1aNe de que ou daclnrlli 
JJiuito ex~re>S<mcntrl qun mwnhoda em cada um dos 
honrados miuistros, qun f,,zem parta do senadu, toda a 
cap tcidado, tuJas as habilitações necossarias para ir.for• 
mar nos dos negoclOS quA correm p~lns respectivas re· 
parti~u"~• rn •s que a re~pei•o du qoo tuca á Jinan~as 
paroc1a me que niio s11 po·1iil pt·elcin.Jir da presen~a do 
nohr•l ministro da r .• zntla, por ser oll~, cnmo uiuguem 
J•ó Je detxar de r"'"'"h"""''• pé lo m•nos () mais campo· 
toute pua dAr csclar,oi~laOtO•J sobro particularidades da 
soa rcparti•;ão o sobre as pt·incipnés questões que ulti· 
wamcnte se tatu dehltido no parbmento. 

O Sn. O. ~LINOEJ, :-Sohro particularidades, concor
do; mas 11iio so trat~ disto. 

O Sn 11Ennmn.l PE·N.~A:-Er,te cl"hate ndmilt~ o cx~
mA tle todns as vorhas 1!11 «rpmento, ti• todos os act·•S da 
ndmini>tr,:çáo , o portauto pó.ie·sd lratu do particu
laridades. 

O Sn. D. MANOEL :-Foi o govorno que apresentou 
e~t•propost .• ? 

o Sn. r'EnREIH.\ PENNA:- Decn sei (jllO o projocto foi 
~r.rosentadt) pr1r uma. commissiio da outra 1:nmara.; nuu'~'. 
além do s~r ceno que os ministros t~om sido moitas vezc3 
convidados para asststir~lll á diocu<sáo dtl outros da 
r:1esma rmtur<za. observo quo, tendo por fim os ta pro
posição want"r no proximo futuro excNJcio totlas as 11is
!' ,s,~õcs oa loí ao orcamento do ex"r'icio corrent~, a sua 
discuS>ão é tão importante como a de uma nova pro
post~ do orcam,nto. 

O Sn. D. M.\NOEL :-Não é tal. 
O Sn. FBunetllA P•~NN.\ :-Sintn discJrdar co honroldo 

·.e tndnr, mas não posso t~:r outra o~iniao. 
o Sn. D. MANOEL :-A resolu(:ilo t! uma cousl pu

visr.ria, 
O Sn Fl:nliBIIIA PENNA: -E' uma r.ou<a provísnria, 

q11e todavi<~ ~ó.le ter vigor pnr urn ex•r.,Jcio i:.teiro, 
qu,.ndo por qualqner motivo extra• rdioario ou lmpre
V!St" n11o ollllgU•• n ser promulga ia 1lln tempo a nova ll•i. 
Demais. a sa·• tltHI·U~>lio pót!e •st"n~er-sr, como já oh
s;,rvci, a todas e a cada urua das verbas oa actualloi do 
O'C!IIUt'OtO, 

O Sn. D. M•r;omL:-Entilo convi.lem-se todos os mi
ni:aros; V, E:{, ;,ãu convida. senãtl urn. 

O S n. li'ERhEl nA PENI'fA: - J \dei a ruziio: é porque as 
prindpaes quc•túo~,qufl agora Let'fll de ser Ili;cu~idas,p•r· 
tct:cetll ~ rep.1rti~>io de foztJn~•, devendo-se tosper:.r que 
no tocante u. cn1111 um dos ou~ros mi(JisLcrios não baJrl 
~ran lo debate 'ohro a convenienci•L d• autarisar para o 
ruturo oXMCICi0 US DlêSmas despezas já Jlxadas ptlas lois 
cm vigor. 

O Sn. r.IINtsrno DO lltPEniO:- O principal é n 
tJU-lStilo fiuancciru. 

O Sn. FEnnEtn.l PE~NA:- Som duvida; o por isw 
nlloguni·a ~01110 principal rat~o d,, mca r~querimanto.-

··1~' COI lO ófiiO Cnl out•as Ot:t•a,iõe:!, MWO, por cxemp:o, 
qwwdo >l'!Oi Stl tr~tiJU d<l roloru.n de alguns aJtigos du 
cutligo crituiual, s" iJr.m mu recordo, o nobro senador 
0·~!<1 Hto Cr.ndo tio Norto declarou igunhnent~ que nno 
:~:l~an nr,r.cssario o compt~r<ciinento do ministro dn 
j•ISti~n, IJjvondo no sonadu multo I membros dotados das 
111ze:1 o~ ':1Lp~cidade nocossarias parn fnzer umn boa ~ci. 
!~n·:-~:;.l·•. l,lort':rn, o nulJro scnndt~r rr;o O CH,!iO do que SC' 
·.ro.t1 r' ic1.1JI •hJliCUe!l Ollll'IJ.'l '? 

Em summa, direi que se ifll ontras occlsiúos p•rll•'u• 
:iífl·IUO r;.zoaveise procr.dontcs os motivo.~ [I•Hque o hun
rado s~n:lllor ,iuiGnva excu>a,Ja ou dlsponiuvtl! n pro;enca 
.los minisfl•os, agora não pos~o r•ensar do mesmo moJo. 
l!:ntão tratav•·se do uma reforma jodioíaria, ou de 
outras leis •emelh&ntes, que sendo pr·r ~ua natureza 
p~rm:meflt's, nevião basear->e em certos princípios, ni!o 
inlluindo de ruoJo algum 011 stu confoccão os interesoos 
tle momento. nom as opiniõe~ politicas dcs•o ou da
quoll" minbtt!riu. !Jc,jo trat.1-sa ao vcntil•r qur.stGas 
pondcntl!s, q1u• pc~<lem ter um~ nu ou1r11 soluc:ifl; tratn·RO 
1!11 t1Xitaio:u u:-~ IJCtu:: da adminh;tl'~oçiill actunl, nssiru 
cun:o d(• ,:oHhtt:(lr :t marr.ha <Jne ella prHr.ud~ srguir 
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d'ora r•m rli>role, e r.m taes cwum>IMldns pare,•e-me 1 O Sn. lllKiiTnn no rup~niO: - Peço licwcn ~o no• 
que 1riTo "' pódo p<'<I' e!U duvi Jo a conl·oniouCin d~ nuvu hre scnnrl<.r p.u·a doelnrnr 411•1 t,w!ww não pos~o ucr \• 
o miuhilro r.ompt•hHilH. ditar na exbte(Jcia tle.•.Las it·as. 

DiNHo InarlJ•llll o lwnr•ltlo s.na lor rru~ a propria no· o Sn. D, 11fANO~L: Ass•:vcro CJ118 é verdade. 
ce~srd<de e utihdadrl dest.n resolução 1 udona aiud:~ ~or 
CUIIIO&t,d~ COUI b11as razoei. 

O Sn. D. b!ANOEr.: -Isto ~ffB 6 para agora. 
O Sn. FEnnEmA PENNA: - Dem; o nobre sen•tlor 

res~>rv• a sua 11pinrüu pura ser ~:xpost• •·m occasi~o 
opportuna, o então terei o pr.zer dt• ouvil-o.- Por 
ora pcçu vormi.•são p~ra repetir somi.nte O· que já t!i<RA, 
isto é, que, a urerl ver, qualquer del:nte CJUe baJI 
sobre este ponto na liL de nuvo accresreiJtara no que 
j~ tem sul o dh•J o re.•poorlido em annosanteriore<; nras 
trará u inconvenieniA do ub•ígur os comJpteutes n troear 
entre si as armas, abandonando as opiuíüts que l1a 
bem pouco tempo sustentárão, par" abraçarem as de 
seus artversurios do então. 

Parece-m~ qu", •empre que se de1·om cir.~umsr.:.ncia~ 
igutas á~ qu" ato\ h•·j1 s~ toem dado, drve1 ii ~o r posta 
do parto ta! qut•stil<>, porque a o!pt•ri•uma já cew 
sido h>st.ante, para que u• diversos parti-.tos Jto!itc,os 
ost<•j:io do accordo sobre est<l as;urupto. 

C~~a uma das c:•mara• O O IDIIIÍ>Ierio doVOm es(or
car-se iguatmento pard quu a l•i do or~ame~to sr•ja 
womulg•d·l •m teOJp•J 6pportun·J, was quando isso 
niio' fôr pos,ivol, devemos todos conr:orrer rara que a 
soa folt.l Sl<j.\ Nupprid~ por outro meio leg•l. 

O Sn. D, MAII·JEL : - fsr.o ó para lo~o, 
O Sn. FEnnEIIIA PENNA: -Julgo tnr dito quanto 6 

bastante para justilicar o meu requerimento. 

O SR. SOUZA RAMOS (ministro tlo itnpr.rio) :-N:io 
poss<J or.redit.r qu~ h•ja Jlrrs occnltos n .. rcquerimont~ 
do nobro sen•ulor polo AmrLZOrtas; o SBU .:arame r a o 
dos outrc·s membros rta. cosa, a quem pareceu alludir 
o uobru sonr.dor pela provinria do Jliu-Grande do Norte, 
cxr.lue cltn ver>ào. O roquerimento r\ Ílm<la<lo n•s boas 
razões ·prrtdozrdas paio P.ohre senador, unions que•, ezn 
meu enton1er, o rnol'rlrão á sua nprescbt•ciio. A• qnr·s· 
tõos firrancd;as >tl<l o.li que mni• pr~oocnpffo h.jfi todos 
o:-; e~piritos; e r.nanllo Sd agirem undisclls.~ão desta TA• 

Huloção, f"oil ~ reconh••cer que o n1inistro da reparti· 
~iio da f z·mda é o quü ruais lwhilit•doe<r~ p:m• dar 
11s cxplicuções o iuf~rmnçüos do que o. sooatlo preciso 
(apoiados). . 

O Sn. t'lfESIIIENl'~ : - AIIOIJCão I 
O ~ n. ruNJSTIIO DO Illl•ERJO.: - Púdo ncnntP.cer qu<J 

alguns momhros dcs1a ca~n JJITo ostPj:io cm tudo t!e uc· 
cordo com a iutul!igor.cia que o JUHristHriO dá á J,.j do. 22 
dn agosto do 1800; wus, sou!" reH, o minibterio nlio po· 
dia exigir daqucl/os que o lwmiio curo eeu apoio a rA• 

roun,ia das suas <•piniões ; o quuo;'luer que fussem n im-
portancia o o alr.anco dosso dosaccoruo, uuaw •xcedoJi[o 
os hmices de nn1n simples ~ivorgencia de o~iuião. 

O Sn. D. AlMWEL : - Sab;mos o contrario com 
certeza. 

O Sn. !JJNlsrno Do IMFEnro: - ~c cxi~t~ es~a di· 
vergoncia no mocto drl tlutoodcr um arti~o ,,o lei, il 
razão para emponbur-rne pela adopção •lo requerimcn~ll 
do nLbro scrtador pela provinda ao A rncznn••· aprovet· 
tan~o-mo desta occasiiw para agrauceer a S . .Ex. o ser
viço qQo purcicularmn<~ld f,lz ao rniniste·io 1ap1i;ldo.q). 
O ministdrio entenae que é do seu dever dar ao palZ ex
plicação da todos os seus acios, c 1zta obrigação se tor
ns mais rigorosa para com nq•wllrs quH o lwnrão com o 
•eu apoio. As~iru, em nt•mo ao Sr. ministro dn f.tzcnda, 
de.vu declarar qu~ ~l/e, crn vista do IJOC acaba de do
nunr.i~tr o twh:e senador pela provincii dn llio-Graude 
doNortc,r~cebericom summo J.r•zor o conVlld do su· 
nado .. ~. 

O Sn. FllnnEtnA PENNA (~o Sr. D. Manocl): -Veja 
V. Ex. como Odt•va eng:.nado. 

Ü Sn, !IJ:'i!STRO DO IMPER!O:-, ,, porfj'UO ~ssim, 
tuá ocr.asiào ti~ oxplicar-se não só JfOf'•rrte o palz, 
como princip~lrnontu r orante seus awigoH, de CUJO 
apoio muitu s~ honra. 

O Sn. D. MANOEL: - Não ó cvm qualquer prl:er, 
ó co•n mmtno I .l't·co a palavra. 

0 Sn. PRESIDENTE; - 0 n<bre FOMdor já fai!OU 
uma vez, e ti qn•nto pormitte o regimeuto na di~
cussão dos rrt;aerimentos. 

0 Sn, VISCONDE DE ALnUQUEJlQUE:- Ü requ•.rimeo!O 
apresentado na casa p;Jo nobrd senador pela proví~cia 
do Amazonas não deixou de me c" usar :dguma ndunra
cii.o a pOr-mo cm duvido :ICI•rêa dr, comportamento quo 
deveria torna votaçf1•1; porque. pr.nsanto Lem 11a mar• 
cha dos nag~cios pulilicüs, t.nte.ntl<> rJUO o m~u eowpor
tamonco deveria s~r o de deixar obrur ~ Mtnreza. 

O Sn. D •. MANOEL:- Full•ncto serupro, Sr. visconde. 
O Sn. l'tSCONOE IIE AtnuouEnQuE: - N~o. não; a na

tureza é um Iivr~ aJJmo e justiUca tod11S us causas. 

o Sn. n. niANOEL:- So ~s Srs. sOnQdores pulo !Ja
ranhao lfilo tivcssom fatludo, bS cousas n[o correriiia 
como cc<rr~rrw. 

.Não •e tratfl simplesmcnta de tliscutirthe~cs oconomi•·:~s, 
para o que cn<la um pódu se jul~;r ruais ou menros baloili
l•do; trata-sa do urna loi accommodada u npvlicavol i•s 
circomstancias du paiz a por isso depcnlente do cunho
cim•lnto d• f,letos o do aprvciacõ•s, para as qones é 
sem duvid' o ministro du r"paruc:To o mais corut<O(ento 
Isto tAJij sido reconhecir.lo at~ pelll l•i, qunndu exi· 
~o a prnsooca do~ ministros rosvo~(i>os '"' <liot'·ll>"áo 
dos s"us Ol'~aruentos. l'oi; os outros nnni.tr11s, quo 
tcom assento na r.n8n, 11ilo po.leriito supprir a présrnra t1ll 

rniuistro da J·np•rt<çilu? Tamhem no re~imouto da ca
lDara dos deputados so d:i o acrnito ulo intorrlellar os mi· 
rJistrDs, QUii n~'io tP.P.Dl assento 11a casJ, para o qna ~U.r1 r.un
Vtda•Jos, não ob~t.nt<l teNm ass~nlo alli outros ministros. 

F••llou o nob1'0 sanador nas iras quo s~ t•tn lt!vnn· 
tado conlru u nohro minhtru da f,•zMlr1a, pu r motivo U,t 
incdligoncla qnu dou á loi fio :H do agosco tlc 1 SGO. 

O Sn. YISCONJlll ne ALnuormnQUE : - Entonr!tmdo 
aHsim, porém, nr:ho-mo ern couflkw, o ostóu obrigado a 
expondor a razilu rio meu vot~, porque, Sr. prtsiti~Ilto, 
nfio ó a prirucira vez qu~ duo oornigo rrn maioria, artlzar d~ 
r•u rrií.o queror, e deslJL l'clZ sup~onho qcw ••ou para a. 
mniori~, vut:rndo Jlelo n·qn•rimer~to do I<Obr~ sev~tlor. 

O Sn. D. MANOEI.:-E' f.Jcto llVerig<mlo, ct•rliss>Ídf0 1 

lCitllO provos disso. 

O Sn. !'Hl:SIDEN'rl:: - Att.~n~ii·l I 

N.io seio' motil·o< P<•r qae cld:l uw vutl, was ú lltl· 
co~~osario !JUO ou oxptmda os rrwus. · 

S~llhtH'ttS 1 a•ifiO UIUitn tíiZO;lVtdH OS fundtlilli1 UlOS <JntJ 

'"'" o no~rc >CII:lclur poli•. proviuda tl<l li lo· Urautlo uo 
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Norte para vot>r .:ontra o uquerimonto, e todns essas 
iufurma~õ~• que S. Ex. tdvo, eu lambem as tive rnuíto 
longa daqui, não fui na ddadu; mas eu com o meu bor· 
dlío, <fOo ú deixar obrar a naturoz•, u>t•va c estou tran· 
<JIJillu, f.,çilo o qao quizercm; ten!J11 medo de cit"r o> 
11n~xin• 1•ortuguezos ••. E.tou tmnquil/o, n~o me fal· 
t•ndo a fé nas indtituiçõ.;s e no pniz. Vojo certas cousas. 
'!it<jo essas q11éHlúes do lei do orc>UIOIIIO, essas qu%lÕes 
60!Jrd a ro,olu~ã,,, essa.i f{Ucb!Oes sobr~ a intclligenciu 
dada á lui da 22 do ng11~to; mas snpponhamos qoo os 
n.inistros da coriJ;I enton•le•n aivers;uuelllO do que ai· 
guus membro1 da maioria que o npci:io . que mal fuz 
<Jlld se convi~a o Sr. ministro da f:ozcnda u~ra vir cx-
!Jlicar-se? Deixem dHar a n•tureza. " 

O Sü. D. ~l.\NoE~ :- Ellc vem. 

0 Sn. VISCONDE DE ALUUQUE'IJQUE:- Deixe vir, deixe 
l1avcr debate; pcrruiltl• o nubro senador que lhe dí~a, 
o mal não e~t:i atu; eu, s•:1hores, 6en• 5cr propbcta, 
digo que 11 ministcrio não h11 de morrer du apoplexia, 
m•s dd inaniçlio; quando as cousas che~areiJJ &O lll•lll~ 
para que ellas •e oncawiuhão, e !lu !Ja de murrcr; eis o 
qu~ enxergo, e pOJt.Jnto deixo oLrar a n~<tureza. O quu 
tiO os lá f.,zundo, ~s cousas luvlio tal camiubo, que h • 
de ser uwa for tona quo venha a in·mi~ão, porquo não 
gosto do npople.\ia•, 1:ào sei s~ são agr•daVdiS para al
&Uolll; e g•sto tanto ureno•, qu~ tcaha sido a virtíma. 
mio d•s tj<la cohu:'lo orn wiLR, mas dns qu~ c11hirfio em 
outl·os; t;;ubo uredu:da quo b~ repit:io certos scerras de 
que renhe sido a vicuw.a. 

() W<Juariweutu apresentado poJo nohN !onador uií•1 
póJ~ SHr roguiladc, pr•rquu me;rno ~una uma falta de 
)ea)d,.de uao r.unvidar urn ministro, quatl<io ó s~bido r1ae 
10 Jbu •1uerf.zer accusa<,;ú-s. Venha, llOrtaJttu, ~ miubtro 
o'rstou ~crsuadido <I• •1ue elle uão t-urmeuo; poderio 
c•r•r c (JOOtltoi n;lo "'t•r do accordo cum ollc, mas pru
~umu que h:t da rt>ceh•r o convite com gr3U•.lu agrado. 
EmuuJo qoe Reus r:ol!e~as não podião Lleixar de acehitar 
o rcqu"riwent•1, porcJUo, ;.ind" quando tivessem muita 
~apa·~iJ~do para susterw1r ss doutrinas que porvontnl'a 
furão Lt'scutiriaH crn conforenda, é, toJaVil profcrivol, é 
iodi<pHusavcl que sej• ouviio o pruprio u.inistro d~ 
ldpar~i<;ão, 

O 11 obre sen:~dor p..J• PI'Ol'incia do AmnzoA•s fd 
.fJul'lhu UJUítv aJi4ntc, ai~Nd (jl.iü a diseuss;io dttsta reso .. 
Jucãu Ó urna (IÍSCU>c,áO muito amrL1 Mil que Sll tllfn d~ 
~utw' H•ú toda~ as partkuladdudos e fawr tolas~~ <:Ou• 
sur;Js. Vt'ja )MIO S. Ex. o qttt1 cJi!-se, t!U o advirto .. , 
dor. ui.; uüu h:•ja as •urpressoos. a qu•si~O da ~llg~Jclli• 
<llst:i cowprebeodida nu OFÇ111loii1U .... 

O Sn. D •. MANOEL:- E a dos nrgoeios eslr•ngeiros. 

O Sn. VISC•lNO~ IIE ALDUQUHIIQut: :-Eu t•!Dhn muitos 
qu~?!'tth!'l, .,:0tou sóuwnttJ á~s,..tlr" dtl (JC'ca,:,iãu nS.E.'\ e~tá
IM aul'in.io a (J01ta ; olho l;l, deJIOis 11iio voto conru o 
Sr. prllsidenta quizor ••• Domuis, o llóbl'o senador 
rprr todo ess; tlobalo, qutJr que o SI. ministro eoleja 
)Hest!OW, e JJaturnJuJcH!L!J não ó para s~r tflt-.tl:'lJIUuha 
c~l;tda, os .outros Srs. ministro~ Irão de ro~jJúll•ler, 
muito tompos" llfl do con;umir, ~ 011de ~stá es'e t"rupo Y 
u nobre souador qu~r a re.;olou:ro, wa~ p(IJu c:wrinno 
qu;1 !J. Ex.. indka, t~ll.~ corra ri~co dH uüo rns:~~r 

O rwbr•-1 l'itJnador, diss1J t{IW a ro.;olw;ãv n:iú J1Ude sei' 
COIUbati la Jlllr fii'IU UW UUS vartirJus, por llUil ótUI!ItlS tOAUl 
jlll~a.•ltJ Dti1tl~~:-.;.rio u t·Ul~lr~go tft18t~ meio. SuuJwrcH ~ 
it:iu l'illi mo {JUH part1d1l '' uubJ'H snn!tdor rue cias . .,j!Jt:a, u 
IJUII sui ó <jUC a runulU\';\o ó muiro dispenmvol. i'ôdo 
1)111''" b.:m oOl' <JUC cu, ~cudu wiuiotro. auuubu <:o Clll· 

pr~go dos te meio, pc•· guo, s~nhoros 1 l1a ccus~s qoo 
não fJzem mal rwm llom; nws u quo e f~cto ó quH 
tJtlit notJsa constitui ç:lo ulío é preciso i&so. 

O Sn. Fcnnf:JnA UNNA :-Entáo por que lem p3ssa
do m••• d~ um~ ? 

O Sn. VrscoNnE nE ALnuouEnourn: -Pelo mcRmo 
motivo ~or que v•i pass;r A>l<. Senhores, a !ui ó p.ra 
aulho, ó muilo· pro~avet IJUI! os roo11amos em maio, e 
l" m;.io ajulhu hu dons mrzes; mio ter•mos verificação 
vo poderes, oão toremos cssns quosrúos que nos levão '' 
sessão, e, port~n.o, podia passar então alei, comosup· 
punho qua já ncootec<u, appullo para a boa memoria 
do r10llfd sonadur. Alas suppouhamos qu.J não paRso o 
porventura os impustos nfio so havião de cobrar? Oh I 
;euhorcs.f,dta·me aqui o noLre ruiniblro rta Dgricultura; 
o we.u Euclides lá está- ~s contri!Juiçõ~:s continuarã; 
omqu•nto não for,ur r"vog~da • ou substituidM por outras. 
Suppon ha.,ws quo pc,r uma fatilllrlado que não pBrmiua 
Deue, rs camar<IS não pudes>om rounir-se; poneruur .. 
o p<1der executivo ficava inhiLido Lle executar a lei? 
Di~o que não, e qne a con>tituiciio t! muito clarn a este 
respeito; n:io ;ci se é preciso que eu a mando buscar 
d J.Ha o t~rtigo. 

S•nllores, a raoolução 11ão é tão rrirnplcs como wppúe 
o nobre >On~dor .. 

:J Sn. FEnnEIM PENNA:- Eu até diss~ que clle 
cOUt!JreliCII~o u OJC•ruoftlo intdro. 

Ü Sr. V ISCONUt: IIE .A~nUQUBRQU~ :-1'0111 SCDS 3ppen· 
diculu>, ~ se r1ui~essemos cunliuu~l' nestr~ uppendiculos, 
sertamcntH ~~~~ não poderia p•ssur; porexemplo, eu quo 
estou pcrsu>dido crua a renda cheg·J, 0)18 que para isto 
il preci~o cortar muitas dn•pczas inurds, poderia pro· 
fJÕr uu;le sentido muitos a).p•ndicas à erlta resolucilo, 
Verda~e ~ quo bem pro pola voo tadu da maioria é que •o 
doddd, m>S a àis·:u>siio é· publica o faz muitas vezes 
reconlrecer-se que a maioria não "'lá nq seu di rui to, faz 
que o poi'! :•juize ~ue o principio d~ ju.ti~a, principio 
lju<o winis1er1o diz .-~ulf, mio t~m s1do observ•do; náo. e 
prr.ciso qua haja nut,~iles nommaes Jlara qae o parz 
s~ib:• rzuem v~tou nesta ou mfjnclla occasião, o se o 
ministllriU (.;-la prflpeudor para a justiço, ou RC é o 
mini•t&río da wemir.o, P"rque a quem llilo ó just~ o 
maior· f••or quo so pode J.zer é chama· lo .Ju menliro!O. 
lh portanto iucouvenienl•• • 111 <JUd o dcbat~ se torn~ 
ião cxtonsu e lllliiUcioso como uu,rja o nvbre sen•d•lr, 
Nãu sut llrn que lado o 110b1'" s;mador me classilica; 
h~ m:lis r·,zõus par~ •ru~ me chamem do união do quo 
de opposit'ão; mas J,:io ó mioha iruencilo que supro
tolelu UY disCUS:Õ<H, tjUU SO OSIOI'VC a lllaiCM Ordtna• 
r~ a do jJOller logi;l~tivo; ú o que cu quero, qw• 
d>tejo. rouveocidc, pelo <JU<l su ttru l'assndo, quu ú 
dosastrt;SO o futuro qu~ nos 1·spom, was cwllm a 
uu;ioria, a :digGrdüa, 0:1 senburt:s da t~:rra. n~:,iw o 
<JUeroml 

O Sn. D. MANO E I. : - O peior ó quo sotrremos todos. 

O Sn. VJscoNum ~E ALnuouEnQuJ~: -Nilo se affiij•, 
nlir, vjtwws a ur.Lt1 DIUtHlo s6mentt1 ~·ara nos rt'g:darmos, 
é wwesso,riu qu11 t~nbuooos resignt~cão .... 

O Sn. D. ~IANOJ;L: -Isto siill. 
O Sn. YI'CU;\'Ill~ or~ I<LllUQUJ~nouB: -As Jl>~rtes inle· 

ross~od"s quo esl<jác i1 lorta, JIUf<JUil eu v•jo rerutdio a 
t.:üusa:; llllttla. jJ(.1ÍUros. 

T1!1dJU, pois, Sr. prcs~douto, tccdos rol:1tivanlcntt1 
ao d<:se.uvolvirwnto •1uu su jlr<Luodu dar ao debuto da 
rc,0iu>i•o, SfG•.udo uodarou o nubru autor do i't'<JUOii· 

... 
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m~:llo, m~s a .loJIJ;.do exige que desde q11e ba tal ou r 
qu•.l_ indtnpo~tçào. de alguus memb,os do senado que 

11 po1ao o mwtstcrlo contra o ~r. mini•tro da fazenda, 
fsf.~ Sr. ministro davo ser cowvdado para explicar-se; 

&ct11. 

DE 4 DE SETEIIDDO, 

Pmidencia do Sr. vi10onde de Jlbaclé, 
e vt•tn que o nobre sonador pelo Amusonas lembrou-•e 
do propót· que clt.amerno• o Sr. mii>Ístro d~ fazonda, h a· 
do ~char·s<• com1go, porq116 nllo ~pplaudo ~ss~s trai
cõ•s•ohus; H~ quot·cw mo;trar quo o Sr. ministro da b
Z?nda uilo tem.razão •. indi;pensavcl é que S. Ex. sej~con
Vldado p l'l vtr rxphcar-so. Não me o~ ponho, portanto, 
ao requenmento, bem que reconheça que ~lle prbtere 11 
marcha dos negocias i emüm, V. Ex. quer saber? já 
não mo compromet.to a vou•r nnsta qaest4o, n~m pró 
nem contra, votare• como votarem cs Srs. ministros. 
N~o haven1lo m'i~ quem p~dissa a palavra, foi posto 

a votos e approvado o roqaerunento. 
O Sn. visCONDE 1>E ALBUQDEnou&- Votei com os 

Srs. ministros. 

A's. li horas da manhã, o Sr, presidente, occupando 
a cadetra, declarou que não havia •essã~. e tendo uesi• 
guado a trabalhos oe commissó11s, para os q.uaes convidou 
os Srs. senadores presentes, deu para oraem do db da 
sdgainte sessão : 

1• discussão do projecto do senado, der.Iaraudo de 
folia nacional e fcriudü nas repartiÇlles J•ublicas o dia 
li! da out11bru; 

E trabalhos de comissJes. 

&da 
DE 5 DE SETEIIDRO, 

o. s.a. !IINISTRO DA AGRICULTURA:- Estltnarei que Prc•idencia do Sr. VÍICO!Id6 de Abaelé. 
contllluu SSWJiru. A's 11 horas da manhã. feita a chamada, acharilo-sa 

O Sa. VJSCONt>E nc ALo'uQUERQUE: _Nisto é qua presentes 28 Srs, senadores, f•itando com causa partici-
·Cstl muito enaan~do. pada os Srs. Ferraz, Cunha Vasconcellos. Cerqueira e 

E Alollo, barão de Antonina, borão de C~tigipe, barão de 
lsg•,tada ;> ordem do dia,o Sr. presidente Wi rcou para S. Lourenço, Souza Franco, BapliRt!l de Oliv•ira, Bor

a do dia seguiut•J: ges Monteiro, Alauoso Camar~. Vianna, Miranda Si· 
Condonação·da 1' disr.u.são da resolução que manda 

vigor" r no u1wo üoanceiro de 1862 a 1863 ; lei n.l,ll4 
de ;l7 da solt>mbro de JSGO, 

nimbú, Pimenta Bucno, Silvuira aa Mutt•, Di~3 Je 
Ca1valbo, N•boco d6 Ardujo. marquez de Abrantes, 
visconde de ltaborahy, visconde de 1elfOÍtinhonba, via-

Tr&balhos do comwisslles. 
Levantou-se a ~os;ã~ ã uma hora o :li da tarde. 

&cca 

DE 3 Pl:l SETCliDRO, 

P.-esidencia do St. vis;onde de Abactd, 

A'~ li hera; da manhã, fJita a chamada, acbárlfo se 
presmtes 25 Srs. s-.nador~a, fo.!lando com causa parti
cipatia o; Srs. Cunha Vasconcallo•, Cerqu~ira a .Mello, 
h•rãa de Aotonina. hlrão de Ct•ti~ipe, bar6o de ljur.· 
rabim, baHio de S. Lourenço, DaJ•ti•li dd Oliveira, Hor· 
ges Afontr.IIO, Al~ttoso Camara, Vasconcellos, Ferreira 
Panna, Viauna, Mirr.nd,, Sinimhú, Pi111en14 Bueuo, 
Silveira aa Motta, Suuza Ramos, Tt1i1•ira de Souza, 
marquez da Abrantes, marquez de Olin~a. vi.conde 
da Jtaborahy, visconde d• Jequitinhonha, visconle de 
M~r4n~uapo, vioconde da Sapucaby, e visconde de 
Uru~uuy, o 10m olla os Srri, Souza Queiroz, Paula Al
buqaarquo, Paula PH>sva , Fcrnaou~s Torre3 Fon· 
seca, viscoud., dd Suassana, o visconde tl:l Doa: Vista. 

conde de Mar9nguape, e "isconde de Uru uaby i e sem 
ella, os Srs, Souza Queir"z !'aula Albuquerque, Paula 
Pessoa, Fernandes Torr•s, Fonseca, l iscoude de Suaa-
suna e visconde da Boa· Vista, 

O Sr, presiden 1e decJ.rou que do podia haver sessão 
por falta de numero para formar ca,a, convidou os Srs. 
senadores presentes para trab,lnarem nas commis&ões e 
deu para ord•m do dia seg>~inle, 6 do corrente, ' 

• 1' discussão do projecto do senado, que declara de 
festa nacional o dia 12 de outu~ro; 

• :l' discus•ão da indicação que BUIOrisa a mesa do 
senado para reformar o serviço aa secrelaria, archlvo o 
bíbliotheca ; 

• 3' díscus&ão do projecto do senado, que autorisa o 
gqverno a m~ndar m•tricular no 1" nono da fdouldaJe de 
aireito do Recif, o estud•nl~ .Manoel Pe:lro Cardoso 
Vieira, di! pensando 12 dias do idade que lhe fal\llo. 

• Se comparecer o Sr. ministro da f•aenda: 
• Continuac:lo da 1• discussão da propoRiçlio da ca• 

mara dos Srd. drputados determinando que a Jeí n. 
I i 14 de 27 de set•wbro de 1860, decretada para o exer• 
ciclo de 1861 a 188'2 continuo ~m vigor no anno n
uanceíro d• 18132 a 1863, em quanto não fór promul
gada a M do orçamento dm~ exercido, 

Ell (i DE S~TI>liiDIIO• 

Presidencia do Sr. visconde de Abaeté. 

O Sn. 1° SECRE'r.\1110 leu um officio do ministro do~ 
negocioij da fa~cuola, p:r.rticipando n4o podor assistir boja 
110 silnatlo ~ discu•~iio da proposicao que manda vigor•r 
no cxorciciu de 1862 a 1Sü3 a lei do orcamento vigento 
par tut· lomb~w de HS;Jstir na cPmara dos Srs. depulado~ 
á discussão du orçamouto da rapartiç4o da fazenda, finda 
a rJoal discussão, seni promptu ew satisf•zer ao couvlle 
do sonado. 

SUMMARIO.- Expediente. -O~t!cm do dia.- Dia do 

Ficou sobro a mesa, 
O Sn. PoEstnENTil deelaron qae uSo podia haver 

sess~o por falta do nnmoro p~ra form~r casa; e deu para 
ordem do uia da seguinte ~o.,ã,: 

l'rahalhQG de commi~:ucs. 

!Hsla nacional.-lleforma da s<lcretaria do senado. 
Discurso do Sr• D. 1\JanoHI.-Resolncciio que mauda 
VIgorar no exercício d• 18G2-JS•i8 o areamento vi
gentu. Discorsos dos Sr•. D .Munoel, miuíslro da 
fazenda o viocoode du ltabora lry. 
A'd onr.'' horas da manhã, uchnndo-se pre'scntes lrinla 

Srs. aenadnru~. o Sr. l•robülcute al11 iu n sessão, u lidas as 
~~•eras de ::J, 31 4. c [) u~ corrouto Fez, furão approvadas. 

1)2 

rS 
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.EXPEDIENTE. " No requerimento, a qua 1Hão apponsos on docn· 
m~utos, n•f"-rll a irm~wluda do Divino EI:Joirito·'.nnto 

O Sr.l 0 SllcnE'fARIO leu um offieio do ministerio do, o qu~ a commi;siio :~Caha db •·xpOr, o allegando ter 
no~nclos do impeiio, communicando ao ~onado de Ol'dem diNpcndido já n qoantià de 8:6008 em prr.purar a cas<L 
de S. Jl. o Imp~radorquo o mesmo augusto sonh"r roce- para a rolao;;:o, 0 a <Jo 20:000/1 com a obra da i~reja, 
beri\ no dia 7 do corrente, á l boro da tarda, 110 paço da calcula em 80:000~ 0 que <tomais tom do g>star, o podo 
cidade, a doput:~ção que tom de o ir compriment:~r no á assomuléa geral Jegblativa '·1"" so <li~ne do ratifi~ar 
refariJo dia, anmvcrsario ;la independencia do lmp~rio. o acto elo govtrno, e d~ tornJr dcllnitiva e perpetua essa 
-Ficou o ,senado Inteirado, o mandou-se participar aos conc~s,ão. 
membros da deputa cão. , "'commiss:io da f•zonda, considerando que a igrrj~ 

UtD offi~io do ministro da f•zend2, respond~ndo ao de que se trata dovo ser unicamonto destinada B.o IIm 
convite que lha foi feito p~Jo senado para aFsÍStir no para que f,,j erecta, 0 por const·gninta nenliUm wcon· 
tlia 3 do corrente poJas 11 boras da manhã á discussão vcniento resultará do se deferir r.vo•nvelmoote o roque· 
da proposição da camara dos Srs. d~putados que man· rimontu d~quclla irmandade, tanto mais . po<quo ~s 
da vigorar no exorcicto de 1862 a 1863 a lei do orca· termos , arllr••ga a coufla, • do <JDO se serVIU o preSI• 

·monto vigente, declarando que será prompto em satisfa· ·dente da provinci• 11 ,1 concessiio que lbe fez, podem vir 
zcr ao mesmo convite logo que termino na dita camarn a suscitar questões 6 duvid~• no futuro, é dll parecer 
a discussão do orçamento da fazenda. qno seja app·ovada pelo senado a proposio~o da camara 

Um officio do minlsterio da muinhl, acompaohando dos deputados com o seguinte adaitamento: . . 
am dos antographos do decreto da a.~sembléa gcrallegis· • Art. 2.• A irmandade teró. a posso e uso <la 1groJa 
lativa qoa fixa a forç1 naval para o anno financeiro da emquanto a coe sorva r ~m bom estado, o fizar col!hrar 
1862a 1863, no qual decreto S. M. o lmpe.raiorcon- ahi com deCP.ncia o culto divino, 
sente. -Fica u sanado. inteirado, e msndou·se commu· • O art, 2. 0 da prvposioão passa a ser art. 3.• . . 
nicor á camarn dos Srs. d•putados. . • !'aço do s•nado.~ em 3 do :•gosto do 1861.- VIs• 

Um officio do 1° ~ecretario da camaro dos Srs. depu• conde do Itabot•ohy.- .Marquez de Abrantes. 
tados, acompanhando u proposição da mesma camara qao 2." - " A as<FmuMa gr•J•al r<solve:. 
approva a pensão armoal d• 6008 ropartidamenta nos , Art. 1." Ficão appro•a J~s as c~n<hcõcs c~m que 
filbos menores da fullecída D. Josepha Maria Ar~g,,nez pr.Ja presidrmcia da proviud:t de Pernambuco fOI er.tro-
de Faria.-Foi a imprimir, gue a 1greja ao collegio do R"cife nos pio< cuidados da. 

Forlro lidas e ücãasobre amosa as segointes: mnnndartc do Divino E~piritu-S-<nt~ daqa"lia c1dade. 
nEnAcçúEs. • Art. 2 • Fic:IO revogndas as dispmiçü•s em con· 

1•. - • A commissão de fazenJa, encarrega·la pelo traria. 
sena~o de examinar os documentos em que se fundou • P"ço da c~mara dos depu•ndos cm 23 do julho 
a proposição junta da comara dos deputado•, e de rtar d" 1853. - Visconde tle l11Jependy, pmid<mt~.- Fm•I
Reu pareeer a r~spoito de!la, j1Ilga conveniente oxpôr o ci•co Xavier Paes B•lr1'eln, 1.0 secretario. -Antonio 
quo consta dos me• mos documentos. Pereira Pmto. 2. 0 secroL.rio. • 

' Conjunr.tamento com o ad1Jicio do convento, que Foi lido igoalmcnto um reiJ.uerimcnto d~ Fructuoso L:ni~ 
na capit.,J d:~ província da Pernambuco possuirão os daMott•, pedindo a gr•ca de serem. considern~bs gratnllas 
j~snitas, e lhes fvi •'Ontiscado em virtude da r.art• regia as loterias con~edidas 11m bow·fioiO da fabnea de ca~o
da 23 de agosto do 175!), incorporou -se aos proprios tilbos, fios 0 galões do prata, ouro a seda do sua propno• 
nacionaas a mage;tosl igreja que fazia parte desse dado. -Fui á commissão de f•~onda, 
convento; c porque so achava ella applicada a usos 
profauos, resolveu o presidente daqaalla provinct'l, CID ORl!E~J DO DIA, 
) 855, ra;titui-ln ao coito divino, o aproveitou-se para 
osso <Jtreito das hoas disposicües da irmandade do Espi
rito-Sar.to, a quem entregou a ditil igreja sob as eon
dicucs seguintes: 101 , que a itmandade a restauraria com 
a invocaç[n a titulo do Divino Espírito-Santo; 2°, que 
lbe mandaria logo pôr ladrilho, portas ~sinos, do motlo 
que fi,:~s~e em r.st~do doso poder abrir e benzer solem
nimente no dia H do agosto deste anuo,; 3°, que no 
prazo de tres annos o me1o concluiria da maneira a m••is 
parf,Jia o concerto e reparacão de que precisava a igr~ja; 
4", que a fr11nquearia com t•,dnq ns suas nlfains para as 
fo!stas ou actos religiosos ~ue o governo m•nd•sso ct•lebr;•r 
por assnmpt1 nactonnl; 5o, que mandaria dizer ao meio 
dia uma n1i~sa no altar-mór, todos os domingos e dias 
santos de ~uarda; a•. flnalmento, que faria preparar 
com a nocessaria dceenaia no 2" andar da casa quo ser· 
Yira dd cad~a. os comruodos precisos para o tr~bunul da 
relaciio da provincia, 

• Esta resoluç[u do prüsidontc foi npprovada ror 
aviso do ministerio de f:~zenda de 5 da tlczelllhro do 
supracita:lo anno, com n clausula, porém, de que conti
nuaria a igreja a 1or considernoln como pro11rio nnci•mal 
c so lbo poctcli> dar outro deotino, se o poder Jogislativo 
Otl o C•JV~rno illlJlcrial o julgassoconvcnionto. 

DIA Dt FllS'fA NACIONAL, 

Entrou em 1• discn··silo e paFsou sem drbato pa1·a 2" 
a proposição do >enallo, declarando do bta nacional e fc • 
rindo o dm 12 do uutnhro. 

REFOIIIA DO S~RVIÇO DA SECRETARI.I DO SENADO, 

S~guiu-sea 3' diDCUS.·IiO da indic~çiio, autorísaodo a 
me~a a rcf••rma r o Bórviçu da sucrcturia do senado. 

O SR. D. MANOGL :- 1'tJnho·ma opposto a e!ll in· 
dlcaçí1o nas 1• a 2" disoussües ; nl!o mo re~ta 1cnão om 
cartucho, vou queirna-Jo sem esperança, já sa sah''•. dij 
vêr Nalisado o meu do1cjo, tenho eo1·tcza de que a 1n· 
dio:acf1o ha 11d pnssa'r om ~~~ discuxsilo, n>sim como pns· 
sou em I" e 2", e que a mesa ... quHI ruAsn, scnhoros l· 
o qaa o Sr. pro,idcnte ha de fl~ar autorisado para fazer 
u quA bem lbe parocor o appronvor na stJcrctuia. Tore
mos ref•nma, o j ã s11 diz por ahi qoo vamos ter tn.mLum 
directoria; isto vai em um progresso ~xtraordinano. 

O Su. SouZA FnANCO :-E consultor tamb~m? 

0 Sn. D MANDEI. :-Ah I gr~ndo anno de lSiill A h I 
foliz luwiJruuça q:~e houve em n1aiol Jluvomo~ de tur 
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l.nmlJom consultor, e Deus queira que se lembrem de 
algum scu~tdor, o sobre tudo deste que agor:L falla, para 
v~r se accumula :t 1~um Arnpr~go lucrativo, porquo 
issnflsti n~ moda; ha quvm acwruulo Ires o quatro, b 

se lho darem mais niio eJigeitu. 

0 Sn. PRESIDENTE ; - Niio admil!O historias dei 
vinho do Porto. 

O Sn. D. AIANOEL: -·E' bem carioso r Pois eo !all~i 
em vinho do Poru,? 

O Sn. Suuz• FnANCO,- E' A mesma cousa: não con• 
1inua, •onão vai preso para a Lago. O Sn. ru~sJuENT!l: - Nilo se tr>!'' deste objecto ; 

peco ao nobre senador quo ~e cinja à r.oat~ria dd que se 
trata. 

O Sn. D. MA~OEL : -Estou tratando da reforma. 
O Sn. PRESIDENTe: -Por nm não vejo que tunha 

dito uma ~ó p•l~tvra sobro a reforma. 
O Sn. D. MANUEl. : - Estava tratando d.lla e porlill 

indicar, por cxempl~. como objc•:tn da refvrma um Jogar 
de consultor. T<>remos directorian, h•Jla bib'iutheca para, 
quando ~>ão houver •·asa, irmos para aquoll~ salão inu• 
trair-nos o deleitar-uou. Eu dosJe j~ declaro ao senado 
qaa uma só vez não hei <le ir, porque t"nho a minha 
casa e os meus livrirJhos, que são unJllcientes. 

0 Sn, SILVEIRA DA A!OTTA: -!Ia moitas CoJiecções de 
11,000 vírg-.ns. 

O Sn. D. MANOEL :-Não ~ei a qunm se applica o 
~parte, niit• é a mim seguramcnt,. 5, vão tem applica
Cáo a mim, é banalidade, c, se trm, appello p.ra o paiz 
inteiro. 

_O Sn. SIVE•n,\ oA MorTA : - Aqui ha a coilecção de 
11,000 virgens. 

O Sn. PRESIDENTE : - Peco a at•.encão e qua não 
dr.om a~af'tos 'o nobre sen:&d<~r, seoão a discu!são cada 
vo~ su desviará ruais do· seu objocro. Peco ao nobre se
nador que continue a discussão do obJectu de que se 
trata. 

O Sn D. MANOEL: - Estou continuando, Sr. pre&i· 
dente, é a histuria rio tal bispo do Porto, de que V. E~; 
ha de ler conhoeimento, mas não se applrca isro ao •e
nador pe!l proviacia do Rio-Grande do Norte que !Jào é 
bispo do Porto, 

() Sa. SILVEIRA v< .MoTTA: .:_Estou appli~aodo á 
biblíotheca do sunado. 

O Sa. FRESJ~ENT& I ao orador}: - Peco an nobre 
senador que não s• desvie no seu discurso da gravidade 
que dev Jm ter as disoassiles do senado. 

O Sn. D • .MANOEL : -E' uma historia aabi~a. 
\ 

O Sa. PRESIDENTE : -O nobre senador não pó I e 
trazer hbtorias desta natureza para as nossas dts
cussúes. 

O Sn, D. MANOEL : - Não posso;~ 
O Sn. PRESIDENTE :-() r"gimento niío permitte isso, 

Sr. senador; queira continuar 11a discussão da mataria 
com a g!'avidude quo merecew tuuos os objectos de que 
su trata no senado. 

O Sn. D. MANOEL:- Poii fallar cu no bispo do 
Porto é faltar á gravidade que devem ter as discuj;()as 
do senado? 

O Sn. PnESIDENTE: - Queira conlinonr. 
O Sa. D. A!.INOEL: -.Nilo sou bispo do Porto, re

pito. 

O Sn. D, ~~~NuEL :-Dau-se·me om a parle que tem ro 
iacão com a bistorta do bispo do Porto, e o Sr, pre•iden• 
to diz que fallei em vinho do Porto I r Que foliz lem
brança! r 

O Sn. SILVEIRA DA MotTA: -0 meu aparte não tem 
rolacilo alguma com essa historia. 

O Sn. D. M~NOEL: -Teremos, portanto biblioteca; 
já não e pequeno benefi:i6; mas, ~omo Ia dizendo, pàa 
prtcizo, "raças a D~us, aos livros do senado, nHm venho 
aqui e•tadJr, venho assistir às discussões, e quando não 
ha sessão, vou para a minha casa cuidar de minha vida. 
E' mni• uma dospeza ~ nJo ba de ser pequena, porque 
perguntarei de que livros ha de constar a bibliotheca '? 
Livros d• direito? Livros de pbilosopbia ~ Livros da 
historia ? Livros de economia pvlitica 9 Romances de 
tjUO h a al~uas apaixonados ~ Folhetins ~ 

Se porventura se qaizer estabe.Jecer ama hibliotbeca 
tal, a de•peza náo pó do deixar de ser considerava!; mas, 
se se limita a meb dclZia de ·livros, então, senhores, 
chamaremos a is<o bibliotheca.? E o que tem em mira o 
nobre autor da emenda, é o autorisar a mesa para m&nda r 
comprar meia duz1a de livros para est•reat naqne!Ja 
s•la, sendo devorados pelos vermes, como acontece aos 
que III existem? Qaocn é que consulta, senhores, os 
livros do senado a não ser alguma lei, a'gama acta 'l 
Estes livros do precisos ass1m como os Annaer do por
lam•nto 9 Quem é que se lembra do abrir um deste& 
Monitores, onde vem tudo ~u~nto ha de mais impor
tante, principalmente nos tempos aoligos 't 

O IWbie senador pela província do Amazonas disse~ 
ncs que nos faltava a colleccão de Monitorsl de lSSSo 
para cá, m&sacredite o nobre senador que se elfes existis· 
sem bavião de ter lanlo uso c?mo tem os que estao na li· 
vraria, e é preciso notar que o Monitor de tempos a 
esta p&rte é umt outra cousa, não tom r.em viliumbre 
de semelhança com os antigos Mnnitorel. Com eifdito 
essa col1ecçlo anti~a era interessantíssima c o homem 
que a seguisse, por as>im dizer, diariamente, havia 
de adquiolr granja cópia de conheciment3s, mas na:o 
é h~je tanto assim; o que é verdade, o que á· fóra de • 
questão, é· que esses livros tod.·s Uo dellcar nas estan• 
tes da seureraria para serem dovorados pelos vermes. 

Ora, eu niío creio que a bibliotbeca chegue a 11,00() 
volumes,~ mesmo póde aconlecer que lraJ& um oo outro· 
cu rio; o que vá coniluhar algumas obras; mas, senhores, 
não tomos nós bi:bliotheca publica, que ha de ser sempre 
ou ra cou~a qud não a bibliotheca do senado t Se ba 
algum curioso que queira consultar alguma obra que 
c"m diffiauldade se encontra nos livreiros, nao póde ir SI) 
Pa~seio Publico demorar· se um' tarde eu uma manhã, 
o consultar c.s livros que lhe approuver 't Para que por
t•nto, senhores, uma de~p'za tão desnecessoria, qnandl) 
n6s estamos lutando com um deficit de dez mil contos 
sc·gnudo uns, e segando oulros úe qaat~rzo mtl? 

O Sn. FEnnEinA PENN.\:-São 2:000$ por anno. 
O Sn. PnsscnEN1'E : - Nüo ~dmitto hiRtúrias cc-mo 

~st.l, fuuuQ-mo no rc·gimcnto, 
O Sn. SouzA Fno~NGO : - N:!o ten1 direito do ~.n 

prohílJir. 

O Sn. D. MANOE~ :-P:rra qno tal dospeza? Repito, 
seJllJ•Jros, quem quizer, leia!om sua casa, e quem tem 
~mo1· :i leitura compra livros. E' portanto uma despoza 
intoiramont:l dosn~cr•ssuia, e nus tempos actuacs n~m 
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nm real quanto mnís 2:0008 se ievadiapensar com r.uuslB ·em nova pha:io, que n6svamos tor chefes do directorias; 
inteíramoote inuttis, inteiramente saporfluas, de scc~üe.i, briJiiotbccariaB, etc., otc.; qupponhamos tn1o 

Snolrores, tomos vivido IJcm com 0 &ln tu quo; repito isto, pors bern, neste intervallo que decorro de ;etembm 
0 qua já disse: nenhrrm presidente pedru taos autori· a mato pó~o a mesa tod~ ou parte de lia, ou unrcnment~ 
saciles e, noto·so, presidrwtes que e.uver:lr> na c'doila o Sr. presrdonte, so qutzer, pr"p_arar rrBsos grandes !~a
sete e oilo annos, pre&ideote; queolhavão com milita ai· balb~s o olfereco· ~os á constd?rac~•o do snnado onr Dl!LJo, 
tençlfo para as cousas do senad·c, presidentes quo moR· para ,,so do.pred!SI do outor!Socu~, por~ue, •o qu.Jquor 
travão constantemente o maior zelo no cumprimento de de nós o qut~essa f,z~r •. nilo está tnbi~tdo rlrs'o ~as, 
seus deveres; 0 não digo isto FÓ a respeito dos presi.. sanhoreJ, pe1tr·se para tsso uma auturu•c.ão .es;t~cr:.l 11 

dentes, digo t~mhem rolativamento aos Srs. srrcretarios; A'11starmos umas poucas rle h?ras com 11 t~ltndtca1:oo, me 
os Srs. secretaries nnnea disserão uma r-alavra, ou nlto paroca que é um pouco pue!tl. 
lhes ouvi, que dasabonassa a sc~:rotarra; nunca nest• Ila uma P~rte da m.dicaçao que .não deixa do m~rocr.r 
casa f•llárão na rrecessirlarlo das r~f"rmas de qne tra:a a mutta Mtençffo 0 cutda~o 8 é pnnclpalmonta. a rn1.ifo 
indicação; foi preciso qao se elog•s•o um reformador por que eu mo leva~ te.! para oom!mto-Ja: o 11 pnrte 
para gua 0 ~e nado disc~ti,so ·esta indic•cão, pedi o !o~u- em que se pede nntor~<açilo para no lnterv,,JJo da sos•ão 
lorisaçilo par• r~f,>rmas. Suppuz que n mania das nulo· ~oder a nros.a até suspe~der os ~mprej!ados da c•sa, 
Jistções ia passando, e que do\'iamos estar bclll eocar- tirar-lhes por consequen01a o o~denkdo e pô-t..s a perlrr 
mentndos com 0 qno ternos observado; e estou convon· esmoln. Ilet d6 cu dar tal automaçGo? E sabe o senado 
cido de que 0 resultado d& autorisnç:l:o que se parle na quem a vat e~o.rccr.? Persuade-se ~ue 6 a ml!sa? Qunl 
· dt' ç•o h• da ser 1•e•simo c ató J':i se falia em indi- me•a. é o Sr, prend•nto quem vat exerr.er toda essa 
mcn ... ' ·····li'd dd' viduos que hão de ser despedidos da sacretoria para JUns·lJC•O at smoa o suspen cr, ar Jtcenço, etc., ate. 

t em outros· l' :í se indica quem sSo esses indi. 1\ mm? A lll'sa ..... a h I se alia falla,se I qunndo os pa• 
en rar • · 1 to h' d h d viduos, e em tempo hei de r~ve.lar todu isto 110 senado, pers.est verem promp. s, •0 "ser c am.o os por do-
pol'oJUe não transij~, nem tenho medo, hei da cumprir r..oncra os Srs. secretartos, e SS. E Ex:, que niío qu"'.om 
0 meu dever, acont;ça o que acontecer, d~ por onde dér. ttrnr a forca moral ao Sr, presld,cte,ijuo de C<ncordar ilro 

lado. Aprova o senado a tem r·m parte no ("moro r•arrcer 
que o senado r~provon por quaRi unanimidade da votos 
e que de r.urto achou duns aslignaturas pelo respeito, 
pela consideração que se tem r.om o presi ieo!Jl ds casa o 
para que ellenão ficasse só; r! d•ssas cousas que se f.zem 
e que slto muito communs hos corpos deliberantes, são 
as toes complar.enclas de que por ve1.es tonho fallado. 

Prepuem·s•, portanto, pora se arrep~nderem do voto 
qna derem a est• indicação ; cu não ma hai de arropen
dP.r porque d~cídidamontc hei de votar contra ella; 
prap•rern-se para ver o patronato axercido na maior 
escala, mas eu lambem já me vou preparando para 
denunciar tudo ao senado em maio, se Deus me der 
vida e saude. Creia p•lrlanto o senado que ó o Sr. preeidenld qaeoi 

fica munido do p~der d~ suspen·1cr os empregados da 
casa, dar licenças cumo e quando lho nnpronvar. Ora, 
eu n:To d01u decidíd~mente ao Sr. presidenta uma 16 
prova dd confianç1 : hei da dar-lho unicamente aquiiJo 
quA lhe compete pelo regimento da caso, tilas provas de 
confiança, nem meia, qilan&o mais uma; como a indica
çlio tamhem encHra em si uma prova da confiança, não 
p•ssará de certo pelo meu voto. Por torlaB euns razl!es 
e por outras que expuz quando se tratou da Indicação 
ow 1, o 2• discussões, ji o senado vô qne cominúo, 
que persisto no proposito da votar contra a indicação, 
na:o se preciu de reforma alguma, as cousas marchlio 
rrgularmante, e a reforma ha ~e peiorar o quo existe; a 
secretaria fanJdona com regularidade, A reforma para 
que 'e pede autorisacão, é, como disso, uma verdadeira 
patitrouda, um intoleravellnxo de arbítrio. · 

Se o• empregados nüo cumpriram os SPUS doveres, 
dô·'a partd ao senado plTa tomar ~ d<lrber~ção que 
Jutg.r acert•da. Acobo do ouvir qae es::l 11a casa o 
Sr. ministN da r.z•nda, e pua dar a S. E~. uma 
prova de c;msidaração, vou COIIChtir o men di•curso~ 
Quatro dias fnriio perdidos ; vamos aproveitar melhor 
o tempo, discutindo a rcsolacão que está· dada para 
ultima partd da ordem do dra. 

O Sn. PnEsr oENTE : -Não havendo mais quem 
queira a palavra. vou pôr a votos. 

O Sn. Souu Fn.~Kco : - P~co a palavra, 
O Sn. PnEsiiJENTE : - Fica adiada a discuss~o. 

S!lnhorcs, a secretaria do s~nado não se póle compa
rar com as secr.tarias das difidrentes reparticGes do os· 
tado; não ha no senado o tr•balho que é constante e 
sempre crescente nas outras repartições; póde-se affir
mar que em regra a secretaria está em dia com OR seus 
zrabalbos a que, como no senado aco'nteco muitas veze< 
não haver St'SSÜO, OS emprPgadOS ÍIÜO !Oém grande tra• 
•balho, e, :se o teem ,aproveit(o os dias em que nllo hil 
sessão para p~r em dia o expediente, de maneira que eu 
'tenho ouvido dizer, e a pes>oas ltabilitadas, que ostra
balhos da Eecretaria estão em dia, os emprega•los cum
prem os seus deveres, e não r e p6do negar que o dr1no 
.official-maior merece elogros pela sna assidui1adt~ e pela 
.maneira como proeara desempenhar os deveres de seu 
.cargo; apezar da sua idade j:í avançada a da suas enfer
.midades, elle1 mesmo nos di•s mais tempestuosos, não 
deixa de vir ao senado; e isto que digo a respeitu do 
.official-m1ior, posso affirmar n respeito dos outros em
preg<dos da casa que procorilo tambem desempenbar as 
'suas obri~acües. Agora querer·so e;tabolocer nas ser.re
.tarias directorias, secçües, e•c, etc, .• ora, Sr. presidente, 
isto na verdarle ó patacoada, é o termo proprio; querer
se que umá secretaria ião limillda'flquo montada como 
odão as secretarias de estaolo, ó iMa que ainda niioo ccor
ren a nenhum presido •te e h a 3i:í annas qne o srmado 
fuucc!ona e .tom lido não pequeno numero de prc>il!en
tes. Tudo isto para qu6? E' para em maio do anno que 
.vem aprosentur-so abi um gronde papel chamarla 
regulamunto da Eecrstaria e copi.Jdo provavclmenlc 
ipsis ver bis dos regulamentos das secretarias de estado. 
e nós ouvindo liir o papel, havemos de oxclan~>r: • Alrl 
.1iuu trahalhul Que cot.Jwcrmcntcs I Quo pra·tica I Bem 
Jiwmos nós de dar antorlmcão para esta reforroa. • Ora, 
custa a crer que para isto so peca autorisac~o. Mas Guoro 
~uppOr que ~om eiTuito a Sll<'rCt3Iia do sonnrlo vai entrar 

Achnndo-so na nnte-cnmnra o Sr. ministro da r~~ontla, 
rorrro sort .. •ados para a deputaciio que o dovia roceher oi 
Srs. bnrfio do Muritiba, visconde do Sapucnhy c Jllcndos 
dos Santos; o srmdo introduziria no sal:! o com as forma
lubdes do csrylo, tolllou assento na mesa. 
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nESOI.UÇÃO SOnnE O OR'! llENTO. 

Proscguiu a 1 • JisJnss~o, qae ficára adiada na scss~o 
de 2 dd corrente, da proposição da camara d(·S deputado• 
mandanrlo vigorar no ex•rcicio de 1862 a !8G3 a lei do 
orçamento n. 1,114 de 27 de setembro do 18GO. 

O SR. D. MANOE[,:-Empregncios meus fr~eos 
e;furcns para ver se conseguia que o nobre mini•tro da 
f•~ond~ não viesse ao s•nado DE,sta sessão, e nllo se dis
trahísse da discussão imporlanto a que estava n•sistlndo 
ua camA r~ dos Srs. de pulados oude se tem !ratado, nestes 
ultimos 11ias, do orçament~ da receit~ o despou geral do 
iioperio; vi bollll o alcance llo requerimento otrerecido 
pelo nobre senodor p•la provi~:cia rlo Ani•zonas, não 
ignorava nem podia ijfnorar os verdadelro1 motivos em 
que se fund,va, motivos t.lvez desconbeddos ao seu 
illu.•tre autor; e ol occasião de ·explicar o flm occulto 
de que r.llei em uma das ultimas sessGes, e que causou 
algom reparo da parto do honrado membro pel• provín
cia do AmazoQas. 

Senh01eg, eu sou homem po!ilico, e desPjo ter tonbe
cim •. nt• do qod se p •su no paiz i muitas \'czes sem ter 
a menor cur~asidadd, sem mesmo dizer uma palavra, h 
quem me conte o que occ<•rre nas reuniões que ha, prin· 
dpaiiiiMtt• no tempo das carr.aras; r·ii~ ignorava nem 
p·•dta i~norar que a dis"us.ão l11vid;1 na ~utra c&mara, 
um que tumar:lo pari·•, primeiramente um illuslrd depu· 
,,,,J" por Min•~. •rn se«ondologar um honrado mamhro 
r•• la província ~o S. l'rdro do Sul e em terceiro l~garo Sr. 
Jllinistro da filzeoda ti11ha ex•Jil<idO no mais alto ponto 
as i rol oJaquelle~ IJDd com o muor afinco sostentárdo em 
a111bas as casas do parla•n•nto a !ti de 22 de ago6IO do 
r.noo pa<saolo, O Sr. mini>tro da fazenda, por momen· 
to.i, como qu• fvi exc,.mmong~do pdla escola restrictiva, 
o seu comportamento f,.i consurado nesta casa e fóra 
d.JIIa, niiu em sessiin publica, mas nos corrodor.·s, nas 
r.onvems; n•m S. ~;x, pó le deixar de saber tudo is:o 
porqu" j:\ ê muito pan 1ioo: entrndeu-se que dev1a haver 
nesra casa urna manif•staç<io contra a intelligencia que 
o nobr~ ministro ol•ra a urn arli~o da1u•lla lei relativa
mcntd á far.ulda•le e111issoria do banco do Brasil. Não 
foi, portanLU, c"nvidado pura vir discutir a resolução 
que manJa prorqpr o orçamento. 

O Sn rnE·fDeNTE :-Eu acho que o nobre senador 
n.'!o pó •o dtzer qu" o Sr ruini.tro · da fazond11 r.ilo foi 
convi lado p"ra vir mibtir ;i <liHcussão da re;o!uç~o do 
que sa tr~ta. 

O Sn. D. MANOEL :-Na minha opini~o. 

boje occupilo todos, ou no mEnos moitas dos nossos 
hom•·ns mais di•tinctos, o por Jsso ó que eu fiz o re
paro. Pois se isfo é para outros, outms qne se en
carreguem da tar·f~. Que eu, querendo, por exemJ>IO, 
interJlellar o nobre minist,o, ou ouvir a sua opinlao 
Acerca de objeotos de fa~enda, f•ça um requerimento 
neste sentido, bem, mas que eu, 11lo qll6rendo entrar 
nestas discussões, exij~ a presenç~ do m1nistro, me pa• 
rcce, atá certo ponto, poU·!O regular. 

O nobre autor do requerimento talvez f•lle nos oh· 
jo~tos para os quaes, por exemplo, seria preciso convi• 
dar o Sr. miahtro da juslict, o Sr. ministro da mart
nha e o Sr. ministro dos n~gocios estrangeiros i mas 
'JDeJo crer que o nobre senarlor n/Io tomará palie nas 
grnnies qaebtGes financeiras que a reso!oclío admiue •. 
Era neceuuio, senhores, ( porque nós pens.mos ) des
cobrir o motivo pelo qn~l o n~bre senador apresentou 
este requerimento, e os sen11 amlg•• mesmos entenderão 
que o nobre senador, bondadoso como c!, complacente, 
para ob&equiar a algum amigo fel o requerimento que 
mereceu a approvaçi!o do senado. 

O Sa. FERREIRA PEIINA: -Os verda•Jeiros motivos 
farão por mim expouos com toda a franqueza e leal
dade. . 

O Sa, D.MANOIL:- Isso pllaos seus amigos, 
O Sa. Fsl\aEta.l PBNNA : - Nio, eenbor, para o 

publico e para o senado que os achou procedentes. 
O Sa. D . .M•NOEL: - Já disse, o requerimento foi 

approvado, m•s os seus amigos dizem qne houve essa 
complacencía da parte de S. Ex. 

O Sn. FE•nEI~A PENNA: - Creio que não h~ amigo 
nen bum que disa isso. 

O Sn. D. MANOEL : - N«o estou dizendo nada que 
desaire o nobre senador. 

O Sn. FEnnEIRA PENNA: - Não ha desbonra, mas 
não podem dizer isso, . · 

O Sn. PRESIDENTE:- Prco ao nobre senador que n~o 
continúa a interpretar, e a interpre1ar mal, as intencões 
dos seus co!legas. 

O Sn. D. MANOEL :-Trato dos motivos, e nlio das 
intenções. 
· O Sn. PRESIDENTE:,... O nobre senador a quem ~o 

refdre já foz a. dec!•racão de que não teve outros motivos 
sen!o aquelles que oxpôz na diseusslto. 

0 Sn PRESIVENTE:- N,fo pó de dizPF isso, Ó JOntra 
a daci.ão do ~eua•Jo i o aen;ldo convidou no Sr. min!J
tro da fazend' para vrr assistir !1 discussão desta reso
lução. 

O Sn. ·D. MANOIIL:- Eslá cliro, mas nós podamos ... 
O Sn. PRESIDENTE : - O regimento d que diz o que 

se póde fazer i o nobre senador nem qualquer de nós 
pódd interpretar, e mullo menos não interpretar bem as 
in tonraes de seus collegns. · 

O SR. D. M.INOEL :-Pois bem, direi qne a lon L rança 
de chama-lo, fui para outro fim. 

Mas, senhores, •eja o que fór, rlou do barato quo tsm· 
bom tivnsse o requ~rimonto por llm, direi mesmo, por 
princip .1 oLjocto, ouvir a opinião do Sr. ministro da 
fazdnda, a respeito de pontos importantes, relativamente 
ás nossas financ~s i mas o senado devo já l•mbrar-se 
que o reqnurimonto fui oJI'orocido p~lo nubre senador 
pula pro~Jocta do Arna~onas q11e, em geral, por não 
tor querido, JlOrlJUO os sous talentos lbo dilo direi tu a 
tomar parte oon todas as discu>sOos desta casa, não tem 
tomado p3rtd nas uiscusFúos em que se trata A.<puciai· 
muutu <lu ohjoctos rolaflvos tís financ1s, o nobre sona· 
dor niio tem tom~úu I•llto ucstas grandos questões quo 

O Sn. FEzyREIRA PENNA:- .M6rmente tendo o autor 
do requerimento exposto os motivos. 

O Sn. Souu FnANco: -l'óle· se interpretar o IIm do 
um acto qualquer,seu alcance. 

O Sn. PRESIDENTE: -Mas nlto as iutonçúes do seu 
autor. 

O Sn. D . .M.INOEL : - Pois, senhorM, e o não disse 
ba pouco que e•te requerlmeJJIO teve ditrorente~ fins, o 
um b••n s~biJo? 

O Sn. PnEs!DEII'l'E:- Esse requeri monto teve por 
nm quu o sonarlo pudesse osciMcccr-so com as informa• 
çú<S quo qu~lquor ~o nó; julg·lSSC ncccssario pedir ao 
Sr, ministro tla fa~ont!a. 

G:l 
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O S11:, D. M.INvF.r.: - Deixe me V. Ex. continuar n 
discutir a rosolu~ão, 

qu'nz~ diaR os senadores ub .. n.lonrm seu posto, rrsl· 
dindo a lll<•ior p.rto dd!os na côrto? 

O Sn. FErrnErr\A PENN.I : - Não ~ó.Jo dizer quo 
houva complacc~cia da minha parte, 

O Sn. S11.vrrr nA I•A MonA: -O senado póde func
cionar s•·m haVHr cawara. 

O Sn. D. MANOEL : - Complacencia é o que nqui h a 
muito o é o qu" á• vezes nos perde. Cumplac6ncia ó 
turmo que poss~ olfcudor alguem?. 

O Sn. Fr~nnl:ln.l PENNA:- Mas niio f,,j o vrrJndciro 
motivo do requerimento. 

O ·Sn. D. MANDEI.:- P6de RM, estou enganado, ó o 
•ruo so segue dabi, mas o far.to nv•'riguado ,; quo a seita 
restrictiva estava contra o Sr. ministro d• faz•nda, e eu 
IJne sou g11neroso, quando vojo perseguição estou loGo do 
l:1do do fJCtsrgeido .• , 

O Sn. SovzA Fn.INCO: - Apoiado, 
O Sn. D. MANOEL :- ApPz•r de não s0r mini~t~

rial o de n;io entrct~r relacõ•s com o Sr. mini.u·o da 
f,,zend;t, disse r.om os meus botü•s: • Ello. não pr-cisa 
•I• mim, IDas quJro sercavalheiro, o estou tão prévenido 
<:ontra aquelle ta•Jo (apontando para o lado em que se 
unia o Sr. visCD!Jdo lfe ltaborahy c outros) qne tudo 
•rue vem dalli mo põe de subre·aviso e ma cor lo·:~ cm 
~ran·io desco••llança. • Porlsso tomei Jogo Ol!la posi~ão 
f"voJ·avol ao Sr. Inmistro da fazenda. 

O Sn. D. MANOEL:- Que duTi.ia l 
O Sn. SJLVEinA DA MonA: -Nilo ha necessidade 

nenhuma de&te ernvlnstro. 
O Sn. D. ~lnNOEL: - Podrrá algu••m dizor-me : 

• O senado qt:ererá faz•· r om•·rodns ao úrçamrnto ~c ,,Jins 
forem n pprovadas tem de voltar á camnra do~ àt>putados, 
e então h;, receio de que wi • h"ja numero. • M•s, q~tiiJ 
ir~dc? Pois na principio ~e waio, no caso de haver algu
mas emend s, a oamara rios deputados não pó~e dar·lhc9 
ou negar-lhos apjlrovarão? Dir-•o·ha: • E' net~essario 
nova proro~açãu. • D~ c~ r to; ahi 6>tão os Srs. ministros 
para pedirem JespeiHamente á corôa que haja por bem 
usar de soa prerogativa ronstitudonal, prorogando por 
mais alguRs dias a sess:\? da as8embléa geral legislativa. 
F~ço tal justiça ans meus rwbre• colle,as, que ou•o osse• 
verar qoc talv.·z um >Ó n~o abandono >ua cad-ira, se 
hoaver d<cidiúo ernpenl1o de fazer uhculir o orçamento 
nesta sesfão. 

Senhores, é uma calamidadA qua Jogo nn prinfJipio 
da legislatura as ram11raa deixem de cu rilprir, corno disse, 
um ctover, lalvez o mais importlt<tA; ó uma calauddade, 
que, quando a constituicfiu manda lllar annoaln•onte a 
receita e despeza, se coru:"h esta aatoris.ci!o prov!Fori~ 
mandand • vigorai, o qae, ser. L ores? Um orçamento 
pessimn, u:u orçum•ntu qu~ rodo o mundo reprova; 
um oro•mento ew que tl indispensavol fazer os mniorc~ 
córtrs para que e>tos possão produzir uma economia 
to! que mnte, ou pelo ID"nus nju•1e a matar o defietl hor
roroso do que estamos amaaç,.•rop, 

O nobre senador quo est:i :1 minha dirAita, em nma 

0 Sn, VISCONDE DE JEQVJTINDONI!A :-Sympathiaa, 
O Sn. D. Mo~NnEL: -Não contrlbúo para drs.,b•,f,,s, 

tlisse eu com1go. Feli~mente meniárão quatro 11ias desdu 
;ogunda feira e serenou a tumpe,tade ou trov•.ada do 
•TU6 fal!ou o nobre sunador p.Jo Amazonas, dirigind~· 
~o a mim quando disso qae eu havia declarado quo •rue
ria livrar o Sr. ministro da trovoada, o t'U dou graças 
ao juiz de pnz (juiz de paz de espada) que com •cu 
ramo de oliveira trouxe a bonança, foz com que as iras 
Nd appJacass~m. Parece que eltc disse qrtos 1 go, o a e; tas 
pa lavJ•as todos rccuárão, e se não recuasse rn, nã1J sei o 
IJUO seria, PorÍan!o, o mhra ministro da fazcnfla •c r.s
hva com algum susto póde perdê-lo, a di<cussáo cami
nhará placidamente, otrorecor·lhe-bão algumas ~bser
v.,ções apenas, e S. Ex. talvez não tenha 1azíio de se 
IJUOixar dos soes antigos amigos e alliados. 

das sesscr•J8 passadas, diHso ao ''na•l·• IJUe tuv1a de pro
var, por meio de algarismos, que se pudia fazer econo
mias no valor do 7,000:0008, o ou ~··ejo quo o nobre 
senad•JT r.ompra a sua promessa, porque f.·z assim ao 
paiz um relevanfi.simo sorvi(:O, So com e!Tdito o nobre 
sanador consoguir demonstrar que, som tlt•trimento d() 
serviço publico, pode·FO j4 e jã ela r n:.s nnPsas dfspnzas 
um golpe no valor do 7 0(}J:0008, o serviço do nobre 
senador IÍ o mais rclevan te qoe é possível, o paiz todo 
lh'o agradecerá, e de ceno o nobre senador terá um au
xiliar no honrado m'mbro pelo Uio de Janeiro, e em 
totlos os liUiros sona<i .. reF, porqno todos querem a mai6 
rigorosa ~conomia, todos nesta parte estão concordes 
com o prograrurna apresentado pelo illume presidente 
do conselho de ministros. Desde ji hypotheco o meu 
voto a essas economia~, porque sou brasileiro, amo da 
cora cão o meu paiz, e assusto-me quando leio em docu
mentos olllciaes que o deficit chega a 10,000:0008; 
ninr! 1 bontem o ouvi da bocca do nobre ministro da 
f•zonda, pois achava-mo na cnmora dos Srs. deputados 
quando S. Ex. ornva; na opinião de outros o deficit 
sobe a 14,000:0008, e, pergunto eu, como fazer Caco a 
esse de(<cit sem uma rigorosa economia? Como e1porar 
que n rendn cresça a tal ponto que bam para debcllar 
um tão terrível inimigo? 

Devo snppór mesmo que se o contrario acontecer, o nc
hre ministro da agricultura, commerdo c c, bras P• blicas, 
ha de levantar. se para virem IUXilio do sou col!oga, se de 
~uxilio neco~sitar; devo suppôr que o uoLre miuiSLro 
d~ agricultura estli cümplot•m•nte de ~cc~rJo com o Sr. 
ministro da fazenda, a rc~plitQ d1 inrolligonci~ da !ri 
de 22 de agosto do anuo passuuo; e Ira esta drcumstnncia 
crue, o nobre ministro da agricultura, como é snbido, 
tO III feito OSIU los espociaOS dessas mltcri~s, estli r.ortan!o 
mais que muito· lr•Lili!ado para fallar ne!las, como o 
IUW f~JI I em OUtraS SOSSÜeS; pOr!UIItO, 0 n"brO lliÍnistrO 
da fozcnda couto com um . auxiliar prestimoso o illus
trado, 

Eu nã~ concordo na nocossid•de da rosolucão, não a 
julg•l, como su disse, nrgonto; creio que trrnos tempo 
tiA discutir o or1·amento: a osta hora talvez torá ollo sid~ 
votado na camara dos depot dos; ó provavel, so niio 
''erro, qu11 so poUnl urgencia pnra entrar na sc•ganda
l;lira cm 311 discussão; na segunda-feira rstá prompto e 
na torça póie vir para o senado. Pois os senadores do 
impnrio, para cumprir o rlever mnis importanto tnlvcz 
tlu s•'n mandato, não licnráü ruais algunH dias na curte 
parn •lis,utir o orçamento? Póúe·so acreditar quo por 
•:.1u.~a tle mais quinze tlias (om todo o mez do setcmbor 
tert!tllt!S tempo (jc ÚiiCUiir O <tTÇllnOIIto), jl~r C3UR1 dll 

Como pouomos ter confiança ne3so P:tpedirnte, pois é 
nm mero expediente, du omissão do bilhetes do tbosouro, 
expodiento, no meu modo do pensar, .ruinoso, quando ó 
preciso lançar mão del!e uma o muitas vezes, o .<o torna 
uma medida ordinnria? Tendes esperança do quo a 
ronda avulto do tal maneira qno se po~s1 om brov11 sa
tisfazur o.~f:ll pnrte •ln tlivi<l:l llu•,tunnlc? Eu r1iio a tonho 
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infolitcnrnto, ""'''s P·'~'·<'O-JLO IJllc a""""' r.·nda d<cros- nllí, as emcnd,s n5o tuum scuào Ulll~ discussão, e lu 
. , l!flrn, ~o o mal IJUO 1<'111 at·•caJo o prindpal gnnoru d• meio <lo nbrcvia·l&. 

n11s<<L e~p·•rl11ç:lo continuar ainda con, maior iutunsid•ll~ Ora e>tou aqui oavindo as paiavrJs-J'Íiato-Grosso-: 
Querer lant:ar s"bra a po~ul:<çã,J novos iwpostos, SOIU i.no JlHa mim quer dtzer : • Se a lei do orçamento fõr 
exame, s•m di.<•lll<>:io. não é po•,;iv.,J qoo se pretenda approvada cm maio, como ha de chegar a tempo na J•ro· 
isto dos r. proseutantas d.• na~ilo. L•·g••, sonho roa, o qao vtncia de Mato GrossCJ ~ • Jlojo c~ega mais facilmente 
nos cumpre tl empro~ar b111n o tllutpo. ex •mi,,. r rom do que :i minha t~rm; á minh~ torra é que não cl.rga, 
attençiiu o orç•IIH·n•o, f,zor deS<Ie 10 to.Jas a~ '"'Onomias purque inf~hzwcr,te não ba naveg~c«o para Já; quanto 
que não se lizer:lo na camara dos Srs deputados, porque á.• provtnci•s do IIOrte, não fallomos, bast~o vinte e tintos 
n:io quizmio os Srs. miuistros. Aili, •enl,orlls, forãu dias; Mo touha, portanto, o nobre ministro mtdo ~c 
jlropostas f.Ctonomi·•S cunsidor.fcis, o r:s Srs. niÍnistros IJlte as ordens não clwg~em a tnmpo; no prinCipio de 
~nt•Diii•rilo qun a idéa de t·conoroia sorria a todos, mas maio o>tá votado o crram•!nto e atü llns de junho as 
que não er~ a occasiilo oppurtuna de oxami '"'r qunes crilu ordens ter :lo cbt•g.tdo a todos os pontos do imperio, Mas 
;~s verbas do orçamento em quoJ t:.os economias su pudo ri :lo supponhamos que havia uma província onde não ebegaH'O 
TL•aliz:tr. Pois nao era justHnent• na discus•iio do orça. a tempo o orçamento, a do G.•yaz; ora, o moo Goy~z é tlio 
mentoque cumpria •xaminat'V<·rh• pot· verba e d6cl.rar bom, aquella torra, Sr. M:n~dor por Goyaz, é tão bella.,, 
• E>ta pú,Jo so!T.·or um cú !H de t.uno e c ta de tanto? • E O Sn. Sr~VEtRA DA MorrA: -Isso é verdade. 
nilo t:stavão os Srs. minidros pr.pnrarlos para lazer 
esses córtos, pri 11 r.ip•ilnento 1tup··i, que as o<Uend 1s e arti. O Sn. D. AIANOEL :-V. Ex. devo sub~r isso molb~r 
~os additivos forilo ~ITereci.fos c dcseuvdvi,Jc,s pelos seu i do que eu, 
auwres? r>. senhores, é pr,,ci,o muis exame p11ra já e já O Sn, VISCONDE DE JEOUtTlNIIOW!A: -Apoiado. 
fazer um córte cunsidcravol fl<·s.•:•s ref.rmns impensadas, 0 sn. StLVEtRA DA AloT"fA: -E~ a gabu moito. 
reprovadas por todos, d•• SA<lrotai'Í•R do ÍutJJOrio? 

Pois, senhora', d prodso muito exame pua se diz•Jr O Sn. D. AIANoEL:- A queiJa terrs, Sr. ministro, r~-
sem medo do arntr qu" 1150 tr,m,.s rwces,id.rle de t<·r ceLll tu·lo, não lho dê cui tadu, &queiJa terra é qua,i a 
cunsultoro~ a. 6:000S cad• um? Consultores, senhores. terra da promissão, esta ainda qua•i Pll primitiva; obe· 
qoe nada consultiio, quo nada r 1zom ou que f,,z•m decc ao SQVerno, não receie que por n~o chegarem l:i. a 
muito pouco; que ner:e,;Ridade temos, portanto, do .con- tempo as ord.,nsa respeito do orçamento haja nam appa· 
serva r essa sinecrn·, ~ Tudo 0 mundo não !.lia contra reoria ~o perturll:.ção da ordem publica; creio que os 
isto? N•io ostãu ainda ••>!ijdadas as ref.rrmas das se<'re· meus h·JOs parr1cios Mo do contiuuar a pagar os impDS· 
t.lrias, qaanJo teilm occopado a attunç.ão das cam"ras, to~ c~mo atê asora, o darão ;inda mais nma prova do 
desde que furão postas em •xccucãu? Nfio está ahi 0 amor á ord,m e respeito á autorídaoJe, Portanto, se o 
ndhro senado rpllia pru<irl)i,, tio Amazr.nas que nest~ eu.baraco é Gllyaz, eu fioo por ti.,dor da ruinba t;rra, o 
casa prnferiu um notnol d~>curso analysando c"m 0 estou certo do qu~ não boi d• fiuar nwl. 
fSC·.,pello da mais sevt·r. e esclarecida criti~a todas essas O Su. StLVErnA no~. MOTl'A:- GnrJnto lambem o Rio 
reforma•~ Como. pnrl•nto, s~ nos diz: • Não ha ainda Grande do Nort•. 
opportnnidade para fazer economias, porqu~ é necessario O Sn. D. M.\NOEL: _ P61c garantir, rtiio fica mal , 
IOJJ1po p.ra mo~itar em todas as wrbas do orc1mento was não é prectso porque e>lá perlo, Já toc4'o os VJfJO· 

que pó.tem sotrrdr córtes • Sem duvida, não nego que a res; 0 llio a. rando do Nullo, Sr. presiJe. te, n:io Jle te 
idóa dos nobres mínimos, a Hé• d,•.•abinete, é de ecn- • • sen•o mna r.ousa, que não manàern para la l•wlui, 
IIOmi•, mas na pratica ainda não E• realizou essa parte ~•orn tolos, llOIU moni••OS, mas um presidente boucsto, 
do programma apra•enl·•do p•lo nc•bro presidente do tntdllgente u mo·Jorall~, e que cuido dia pr .vincia. 
conselho; e, senhores, perdeu o governo um• bel h ocJa• 
silo, a discussão do orcaruonto na outra camara. nfas . ~ii o vendo e.u, portanto, uma . raz~o ponderosa que 
pacioocia, rJão ó mal irremcdtavol, o senado fará 0 seu JUStJfiquo 1 sla tuod1Ja; convcnctdo, curao ~>t.,u. ll·J 

de!or, o o nobre senador per a llaltia certamente c um· que ''s senadores 11ilo ddxoràõ o sou posto senão quun•lo 
pnn\ a p!omessr. solem no que fez cm uma das seosGes :í corOa aprouver encerrar a sessão; coo vencido t.arulmu 
passa1as; outros senadores tambom qoe estudlío as ac ryuo a discussão h a de ser luminosa, poroJUU bjsta a 
cousas do paiz e que conhec•m parfdtnrncnte quaes 8~ prorue!s~ solemne que fez o nobre senaavr pela r•ro
os objectos em qoe >e pódo f•zor ccor1omias, o economias vincia d• D>ilia, eu, seuhorcs, não hesito eot acredit.r 
considoraveis, tomâriio a palavra e ohnmárilo para e>to que ss bc.uvor nova p1·orogação, o senado lm de rePpoitto•a
objeeto a attenctro do honrado ministro da fazenda. mente ouvir ler o aviso em que etla lha fúr commt ni· 

Para que portanto, sen~ores, t•Sta re>oluçlio 1 Mas carla A·ha de dizer: • E' IIIAts um Enrrifldo que 1l ner.es
diz·so •Não ha tempo, estamos cançatlos., Cançados r sario fazM (ell n4o ohamosscrifluio) ó mais al um tempo 
Pois o nobre senador pela D•hia, que foi o que mais d~ trabalho •; mas cum~re•nos não con•outir que a ses
f•llou nesta sess.ro, 0 nobre senador que se encarregou do são se encorr•l ~em termos vot~«lo o orçamento; eu aqui 
cltamnr a aUencilo do sen.tdo sobro todo.~ os olijectos im· hei de· vir, eomo venho S<.mprll, não fallo s·.nüo por 
portantes que forlio discutidos, ainda r•iio d~u parte do motivo de moiostin, quando puder falia r, f•llarc i, !OtHiu 
cancado e alli está em sou posto, quaos sãu os outros pudor contentar-me-hei com mcn Vúto fymboli··o; (1 

que solfrem esse oansac•l? C roi o quo ninguom tem des·le jil dcelaro que niioJ posso fuzer long.,s discursos; 
cansaço; creio que todos ostlo di •postos ,, cumprir 0~ ocr.ut•ar-rno-hai coro alguns objectus sem quort•J·!lc m:.
saus doveros, já dis~utindo, j•l votando por aquillu quo ncira alguma pro to lar 11 discnssüo, ponruo lllttho o moiur 
ontdnderem mais atil, mnis conveoiont·l nos grandds in- e!Dpcnlw cm que o oJ·çaruouto srja vut:tuu o;te anno. 
torosses do pniz Não ha portanto rocoio, senhores, do ~!as o ministcrio consirlo!r~ rs!:L res"lurih c<HIIIl nma 
que o governo l!,yuo s~m orcnmento, porqno d.1do o c.1so pruv•t rio conli.\llça'l Eu n:To lh'ot dun; j1 deol.oroi em uma 
do qun o senado omon'lt1, o quo 11.1 camnrn dos rl"pntn,los das ~cs.<úos JHssadas n razilo !"" quo nüo dav,1 pr.>Vó!S 

não lt~jn numero lc~nl, como púdo acontecer, no prin- do r.on!lan(:n M minh!cri••, quero ver os actos, JIOI<Jtlo 
cipio de m•io o or,nmcnto 1or:l vot:;Jo, o jri s~ sa!J~ quo J•·.11Jo ser •tuo s<lj.!o Ju tal quilate rtuc mo ollrilíuoru 11 
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npoia-lo o ató a J3r·lho prov3s do confiança, mas por 
ora uiio v•jo •cros que mo convenç:io do que deva apoiar 
o ministorio, E domais, Sr. pn;sidc·:ttl, quem é qur 
cm nossa t;rrl pó.! o dizer que csto Dlinistorio abrirá as 
r.arnaras cm m~io? A's vozo• qualquer pequena dcsin· 
tdligencia entro os senhores minbtros produz uma crizo 
ministerial, e essas crizcs do ordinario reahzão .. so no 
intorvallo da scss§o ; por cx~mplo : o nobr~ ministro 
da fazenda ~Me dar ooonsião a uma orize agora, Dão 
digo uma crize para retirar· se o ministerio todo, mas 
ao menos par:1 uma modificação ; o & té o povo, que ás 
vezes falia sem muito conhecimento do causa, sem boas 
informaçõ1s, já andou abi espalhando boatos,., mas não 
os quero revelar, Mo de a·Hvi~bar se quizerem ... ah I 
so eu contasse o que nesteP tres oias tem che· 
gaao ao meu conheci monto, se o ministerio ac
tual viverá. até maio? N~b sei , Nilo tenho 
cm mira succeder-lbe, porque tenho declarado muitas 
vezes qae não me julgo com as precisas hal!ilitaçOcs 
para oc•upar uma pasta, 

O Sa. SovzA FRANCO: - N:to apoiado, tem de !O· 
:bejo. 

O Sn. D. MANOEL: -llaito obrigado, mas n!o te· 
nho; por consequenria., n5o tenho interesse nenhum 
yartícular em que os nobres ministros so relirem, at~ 
porque, talvez, por causa do mcn eHatfo já de valhitw, 
já do doença, ando com mr.do, estou perf itamllnte CODIO 

a valha de Syracoz"; o ministerio actual (é preciso fa
zer justiça), o miuist•rio actual é moderado, o 'lne não 
vai agradando á oligarchia; a oliguchía n«o está con· 
tent~, porque se I •mbra semp.re da decJar• cão do nobre 
presidente do conselho na outr~ cam~ra, declaraç4o que 
Jicun b1m impressa na memoria de lodos ; S. Ex. risse: 
• Pertenço a um pa•tiJo, é verdade, mas no poder não 
tenho partido, não vejo senão a justiça e o mered 
monto. • 

O Sn. Vl1C.ONPE DE JEQVJTINHONru:- Apoiado, 

tambam não lhe fi,:n mal confessar o erro porlinr. r.reiD 
•JUO aos nohr•·s ministros não acontet1e o moww quo ao 
Sr. pro;i;fcnte do senado lfUO uão pólo errar .. ,. 

O Sn. SouzA FRANCO; -Nem adoecer. 
O Sn. D.liJANOJlL .-... nem adoecer; parcrc-rM qn~ 

os Srs. mmi>tros ainda Dão flzcriio ost~ declaraçilu, s•não 
ou tinh~ noticia rtolla; portanto, não ficava mal' :I S Ex. 
(não quero entrar n•sta qiJ .. stão por ora, não trato scni\n 
rta utilidade da res.,Jução), não ficava mal · econheccr D 
erro Qnantas vezes, senhores, os hom•·ns, dppois de 
medituem muito, tomãu uma d~libornc~o. e rcccn·i·jo
ranio a m•tcria mudiio de opinião~· Aqui estão os 
meus r.ollcgns, juizes provectos, que mo podem auxi
liar. Quantas vezes, renhores, não me tem acontecido 
entender um • lei neste ou naqurlle semido, e Vindo n. 
parte com ODib~rgos, reconsiderar o c·bjer.to e mudar do 
•·pinião? Jst•J nb fica mal aos mais provectos. aos mais 
111bios. Mas, se com C'!i'eito o Sr. mini>tro está convrn
cido da que a intelligcncia da lei doe 22 d" ago>to do 
anno passado, no artigo relativo á facuidat1e cmis~oria 
do banro do Brasil é a que S. Ex. d<u, persisll neJra, e 
não tenha medo dos olig•rr.has que nii•J Icem remediCl 
senlio recolt.er·se aos bastidores, content<n•Ju·se apenas 
rom manifestar as su•s opiniões e SUi\ental 1151 no que 
estlo em seu direito·, · 

Tenho fon1ament~do muito r.occintamfnta o mcG 
voto contra a resolução, o resumindo, di~o que me 
parece que o senado hA de cumprir o seu dever, que ~s 
senadores n5o se retiraráG emqnanto houver sessão, qoe 
os senadores estão dispostos a discutir e votar a ld do. 
orçamento • Assim ovitamo,q a r•producç;to de um 
facto anormal, 11ue dá occssiilo a in terpMaçúL•S pnuro 
agradaveis para a a•sembléa geral legislativa; e embora 
diga o nGbre senador pela provinda do Amazonas que 
ha muito boas razões pró e contra e que b()Jft a oppositi•o 
suslentará idéas contrarias ás que dofendtu em outras 
ópocaq, isto, senhores, nio pr~ova nada em favor da 
resolução; mas o nobrB senn~or n«o póde deixar dg 

O Sn. D. MANOEL :-Mas os oliguchas, que diz•m ccmcordar comigo que o facto é anormal. 
qno o merecimento é dolles e que 1ó. ellos são capazes 
de governar esta terra, r•ão est3o satbleitos com e.ta de· O Sn. FERREIRA PENNA : - A resolução prPJudica 
claração e com alguns factos, porque de vez em quando · 0 orçamento ? 
lá apparcce 11 nomeação de um liberal com crilerio, O Sn. D. MANO.EL: - Estimo bem que o nob1e 
r.omo é o nobre presidente do conselho; o nobre mioís· senador desse um tonico á minha memoria, que cada 
tro d:. fazenda 6 liberal da ordem deste senhor (aponta voz, como é sabido, enfraquece mais, graças aounno! c 
para o Sr. Souza Franco) dequ .. mjáfoiintimoamigo; .ás doo~ças; cu tinha tenção de tocarnest~ P•·nto, mas 
creio que se eu agora pudesse ver o que se pmssa no in·mc aentando som o lazer. A rPsolução, di~ o nobre 
fundo do coração do nobre ministro da fazonda Jeri:t s·nador, prejudica o areamento ? Sem duviJa algomaa 
estas palavras: " Hoje vou mais para os meus antigos O Sn. F!lnnEtRA l'ENNA: -Não d~vo prejudicar. 
amigos hberaes do que para os oli~arcbas; os oli~:rar· 
chas Jev3ntárão.so contra mim porquA dei a um artigo 
ele lei iotolligencia diversa d;& que elles dão. , e 1ó 
por isso declarão guerra ao Sr. mini.<tro. O que f•z 
oJJe~ Ah I não se zomba impunemente do nobre minis· 
tro da fazend''• porl'{ue elle nilo está 1ó; se porventura 
(é uma hypothcse) fôr abandonado pelo nobre minim<~ 
da agri~ultura, Já está o nobre presidente do conselho 
que ha de sust~ntar com tod>s as suas forcas o sou amigo, 
o vou tão long• que affirmo que, se quisessem torar no 
Sr. ministro d5 fazenda para obriga·lo a rAtirar-bo, 
talvez se veriticasso lambem a retirada do Sr. pr~si· 
•lento do conselho, c ~ retirada do S. Ex. import.tva a 
di·solnçilo do todo o ministorio. Portanto o Sr ministro 
t!J fazenda tome ~nimo; se está convencido do qu~ a lei 
t•IID a intolligonria quo lho dá, permaneça n,Jia o zomllo 
du>oli~";•:has, quJ n5o tccm as >yn1pathias do paiz. Se 
cOill cll'ctto clks o cauvcnecrcw Jl,, l!UO oat:i cw czro, 

O Sn. D, JIJANOEL ·- Isto ó outra cousa; agora já 
o nobro senador slllVOII a redacção • n11o deve pre· 
judicar, '· mas ou digo, • pr~judica o or~amet1to. • O 
que é que principalmAn!e pódu determinar o sondo a 
cumprir s• ns deveres ? E'· a certe:a do que o governo 
não deve ficar privado dos meios de Gdmini•trar o paiz, 
de quo o governo deve ter orçamento ; mas, passando 
a resolucno, o governo não tem já meios, posto que pro
viEorios, do dirigir o pai~ ~ Msim diriõ muitos : • Agora 
já o sacrWcio não ti nccessario, já não ó indisponsavel 
domorarroo-nos na côrtu, a resolução es~í votada, o 
goVt•rno tem 11or rons~quencia os moi• s ncccssari~s, 
a portanto podemos rrgrcs1ar .is nossas províncias. • 
Aqui rem o nc!Jro senador como a res~luç4o prejudit•a 
o orpmcn'to, o é preciso argumentar cow o quo acon· 
toco, com o que se obscrv,,, com os flicto,,, m~s o nollro 
oouador não quer :ugumout:u com cs f•ctc~, o é um da· 
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qnellcs qtlo do certo não hiio de nb>ndonnr osca posto, 'Poh bem, senhorPs, são os mesmos que apoiarão o mi· 
llltl p1r quo rcsi '" 11:1 côrtd.. uht•rio de 10 desgosto que dilo ao governo a :tuturisaç:lo 

O S FE • 
1 

• ... • A • d para revogar •ste r•~olamellto: ~lm. dons membros da 
n. nRE ... A rENNA.- poi o. . :1 ' f ., I I .:om·lJJs~· o n••" aZI•O partu 1 o pu nmento, mas um 

O Sn. D. ltl.rwr~L :-... r.roio rnosmo quo, ain•b que {dia e uanhumt vez luvantou a ~ua vuz para rcpruvar 
lliiO re~idisse na c~rto, não se retiraria, o r•gulamento. O Sr. deputado pelo Rio do Jan•ira 

O Sn. FEnREITIA PENNA :-Nunca 0 fiz. Ptreira da Silva e o Sr. d•putndo r.cla B,hia Tib rio 
0 Sn D. Ah!'IO!lt. :_E' verdJde, nunr.a ae rHiraria Al11nr.orvo, nlio f.ziiio part~ do parlamento,· mas u111 

som ter cumprido e• te impnrtanli•simo dAver Portnnto outro nr•br~ deputado que eslà assignado no p, rec,1r da 
1• r.ommls>ão approvou o r~gulamento . 

nom esta ousc1v~çno do nobre senldor justidca a reso· 
) 111·ão, O Sn. S1LVEtR~ I>A MoTTA : -Não houve vot~çãG 

s,nbores, h a um ponto da resolução Fohre qoA é nA· nomin~l. 
cessario "hcr a'goma rous1, aind~que seja p~rfuncro- O Sa. D. '&IANOBL.- Nó.< snbemos do que houve·. 
rinmente: as autorisaçõ•s, e urna, importanli,sima, Agora, j4 o Sr, ministro da fozenda pediu no relawío 
d11das ao 1overno para nov11s reformas. Primeiramente o autori~adlo para refurmar o famo•o e nunra as,A• luu· 
povo vai ficar desassombrado, o imposto sobre I ndustriu vado regulamento do sello, e o nobre Fenr>d•·r por GoyBZ 
e profi•sOes vai deshpp•recer, e o caso ó qne final:r.ente está me partcendo que a concelerá; eu nl!o, porque é 
recu, u-•e ~nte a op1ni~o publica; o caso é que quando cortra os meu.! princípios. 
o povo f,Jia com energia a lingua~eru da justiça, o go· 0 Sa SILVEIRA 04 MonA. _Para reformar 0 19• 

verao n4o lsm remodio senão recuar, gol•mento do 6euo? Som duvida·alguma. 

O Sn. VISCONDE DE IEOUITINIIONII~: - Apobdo. o Sa. D. MA,OEL :-Eu nll'o a dou, porque é contra 
O Sn, D AIA!'IOE:L: - Arrancou·se, Sr. pre>idente, os meus principio!, não posso con~radizer-m•, Nilo 

da a•sembléa geral esta medirln, porque se dis•e qneãs tenho duvida nenhuma de que é ~reciso refurmar e re• 
cir~umuancias erllo tilo criticas, que havia tanta falta for111ar em grande parte o dilo rPgulamento, mas o n<,br9 
de receit~ para cobrir a despFza, que era in~lspAnsav•f\.ministro podia ter apra~enta•lo um projP.cto ne•te. sentidu 
bnçar impodo! sobre as industrias e prr.n~s1les; fal· )1ara serdiscutid·•· visto que o regulawento !tojo tem o 
Jou-so nesta casa contra iPso, aqui 1stá o JIIP11 nobre mesma força de um acto legislativo, não 116 la por cnn•e· 
amigo á minha esquerda que profiigou P.sta merlida com quen~ia o governo altera lo s~m aulomaçã" da ,s;eu•hléu 
o saber e cluquencia que o Penado est.1 acoHumado a g.ral; ~u não a poFso dar e não a dou, mas de certo r.on· 
ouvir, ontns nobres s•·mdores o sPguírão, mas, foi tTihniria com o 111eu voto para que passaue uma lei re· 
ner.essario fazer um sacrificio ante as r.onsi·leraçOes do furmando esle acto, 
governo d~ quo jA o nosso e~t do rra deplorava!· do que o Sft, SrLVEIRA liA AfoTTA: -Na autorisaçiío po• 
a renda nao podta de mane1ra nenhuma suppnr ades· dom·se dar as bases da rdórmà 
pPZa, e que era necesçario eHe imposto, um dr.s mais ' · 
~rravosos que se póie lançar sobre a população; pois O Sa. D. MANOEL: - Não esl5o na resoluçlto. 
bem, se11hores, os mM mos, que na outra camara tinhlls O Sa. StLVIlJRA DA MorTA:- Podem estar, 
votado por esta medida, recuárão b<.je, reconhecerila o s~. D. MA!'IOBL: - N4o doa aurori,açGtll, até 
felizmente que e lia não traria. Feni!tl males e que serio porque é maioria de impostos, Sr. prefHeot~, e mate• 
a mai• vexatoria qne é possível. A commlssão, dá 1ia de imposiGS deve ser da nossa exclusiva comp~· 
accordo com o nobre ministro da fazenda propbl o teneia, 
a1ditivo qae está na resolaçlo, o impnsto portanto, esro Voa !ent~r·me. para dar oceaRiloa que oradores mais 
abolido, e agora veremos os panegyristas deste Imposto di•linctos &e f1t;ao ouvir. O meu voto é contrarÍll-'\i' re• 
o que dizem, como h«o de combater a medida que passou soluçlto, 1 

por unanimidade de votos na camara dos deputados. 
VozeR se levanlão contra J imp~noado ragulamentn do 

sello: foi o primeiro crime commetlido pelo ministerio 
passado ...... 

O Sn. Pnl!SIDI!NTE:- Creio que a p•lavra-crime
não é propria. O nobre senador n5o póde ch~mar crif\lle 
aquillo que ainda não está qaalific!do tal pelo pod,er 
competente. , 

O Sn. D. MANO!: L: -Como não, se é contra uma lei I 
O Sn. PRESIDENrE : - Nilo ó competente o noire 

senador para qualificar de crime um acto pralicado pelo 
governo: póde censura-lo, 

O Sn. D. lllA!'IOllL (ao lacllygrap/io): - Ponha lá 
erro. 

O Sn. SouzA FRANco: - Não tem valor de sentença, 
mns do opinião tem. 

O ~ n. D. MANOEL: -Estou porventura exercendo 
ngora a;, minhas funccecs do jniz? Alas eu t~miJeJII sou 
áS vezes r.ornpJ.,cente. (Ao tac/,yyr~pho.) Púde pôr erro. 
Provou-sn cvidcnromonre que o regulamonlo continhn 
os mnioros nbsurdos, propoz·se ati! nn camnra dos depu· 
t;dos uma commissio rma o examinar, n mocão cahiu ; 

O SR. PARANHOS (minillro da fazenda)· - Sr, 
presidente, a primeira parte do discurso do nohrd se• 
nadar que acaba de hllar n«o eslge d6 mim seoilo um 
agradecimento pelo valioso auilio que elle estava drs· 
posto a prest~r-me, suppondo·me ameaçado de um 
grande perigo. · 

Devo. porém, observar ao r,ohre sanador pela pro• 
vincia do Rio•Grande do Norte, qao nancajulgaei·ma 
&c•b a imminencia desse peri1o; nfio entrei 11eota case 
dominado de outro medo qae nilo seja nqu•lle de que nfio 
~osso liherlar·me sempr6 qne sou chamado a fallar P•· 
rantd uma corporaçfio tilo illustrada como é o senado. 

Demorei-mo em acud;r ao chamado do11a aususta 
camara, porque estava desempenbandu deveres da mesma 
natureza perante a eamara dos Srs, depu lados, 

O Sn. D. NANOEL:- Isto é sabido. 
0 Sn. I!INISTRO nA FAZEND~: - 0 nobre senador 

recosa o seu voto á presente resolução, porque nfio a julga 
no:ossaria; võ mesmo algum inconTonionte cm qno olla 
sPja adoptada, porque pôde emllnrncar ou ser caus1 para 
que nao passo o orçamento, que nindn pcndedaapprova· 
ção da camlra d<•s Sr~. deputados. Eu creio quo poucas 

(j.j 
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palavras b~stão para úomonstrar que o nol~ro senndor 
m1o tem razão, quando assim prctonJo V<•t .. r COJ•tra a 
retsoluciio que dJswtiwos. 

r.oncernontes :\ v•rifi~nção Úrl jiOdcr~-~ dos mrtJJhi'Us d:1 
Cllmara tMmporclfÍI1; assim, pois, o ulrozo da pro-sente 
sessão cHi mais que muito motivado, o paiz todo vil a 
causa e m'io pó 1e deix•r d" Jova·lit cm conta. O 6rçawento póJo passar n!l camara dos Srs. d-p•t

ladus e no sen,do, nos ••ssrgurt•U o nobre st:nador. Eu 
não duvido, ninguom póJo duvidar do potri.,li-rno dos 
membros do senado; o paiz inteiro lh••s f•z justiça. o 
está certo do que o senado, sempre qu" so;ii•J necoss,ios 
sacrificios pa•a o cumprimento do se11• d•JV, ros, para 
~Hisf•zer aos inte.ressco nacionaes. os tará no s•·u pnotn; 
mas todos nós tambom sab3rnos que o ca>O niio é desta 
magnitude, quo o srnodo so compilo do llom•mq, o quo 
ha causas a que nem tolo~ so podom furtar. Torlos os 
membros do senado n~o ro,idem na cOrt•, n•m too•10< 
cst~o em tal estado de ~aude. tiio l1vres de qu•e·quer 
outros embamços, como o nobre sen•dor pela proviucia 
do Rio-Grande do N ortt; ..... 

N:1o ha d••snr algum para a """m~l~a gtJrul cm nilo 
evitar nrn facto quo nã11 eslava n:ts ~""' ID:Ios ~rcwnir, 
inLoiraDJentll in·l~pnn~ent•J da sua vunt3do, e contr.> o 
qual cunvorgirão tudos os seuK o~·f•.HÇOB; u sem duvid4 
n~nhuma so fará tumbom justiça ao guvrrno, acreditan• 
·10 que fllio ompreguo quanto estav~ dll sua parte para 
que o orçamnut•• progredisso na r.amara dus SJB. d··pu· 
lados. Ainda as fuln~s do hoje fazem censuras ao go• 
verno pelo en•:erramento deslCs ul•imos dias naquolla 
cnwara, 'ntretnnto qu• turJos veem a r•ece>siúiid8 quo 
na via de mar do om. maio que o re(imentt• rtaqnella ca
mara faculta, e a folha quo publica os d•l~>•es daq~tolla 
camara t-a de o. ostra r que a discossao J•ilu foi tolhida, 
que muitos e importantes discursos se J•rofdrirão do 
ama o do outra parle. 

O Sn. D. ~lANCEI,:- Deus é que sabo o c;wd·J em 
que me acho. 

O Sa. !ltNtsrno DA FAZENDA: - .... <l,.pois, ó pru· 
dente admittir a hypotheso de qoo o orçamento r•áo 
passe no 8enado. 

~tas, demüS mesmo quo ltoavesso tempo sufficionto e 
numero nest~ casa para que o orçamento fusse ainda, 
àurante esta sessão, discnlido e votado; po~eníos contar 
que ee conserve nc•ta cõ,·to no mero legal do depuladM 
para quo a outra camara celebro ao mesmo tempo ag 
suas sessões? Não pudera o areamento saliir do sen:.do 
com emendas? Niio pód~, portanto, acontPcer, J•ào i! 
provavel que aconteça, que o orça meu to deiKa Jo passar 
nesta sessão? Ora, não pass•ndo o orçamento presente
rnent~, tendo de passH em maio, o nobre geuartor não 
pôde desconhtcer que é impos•ivel que ess. J,j r.htlgu~ 
a todas as provinci<,s com a antociplçiio uocessaria para 
que !eja execntada. 

O nobre se.nador nos disse que hoje as communica
ções são rapidas para todas as provin~ias, apenas ex
ceptuou a província de Goyaz como aqaolla ond~ o 
orçamento não poderia chejl'ar oppnrtuoamente. Peço 
licença ao nobre senador para ponderar-lhe que ~ntr• 
nós infelizmente as communicaçlles ainda não são tào 
ngulares e tão promptas como elle !•resumiu nesta 
occasilto. 

lh um deficit e dt·{icit con•íderavel, dis•e o nGbre 
senndur. Eu creio qu• por <•I'• r•ii·• tratamos do oiscatir 
n quant·um desse deficit, trat'•·;e do uo•a resolu~ão quo 
!6 1<10 Jlor fim J!r<.rogar o orç1wento •igen1e duranto o 
começo, do proximo cx•rcicio emqu•nto não pas<ar o 
orçu•nonlo, que ~ra penrle da appruvaç;io das duas ra
m;ms. IJ:~ta medida provi.uria nfio r~:·•olve a qu~stáo llu 
dt fic•t nem dei/a deponrl•. 

A existencia de um de{ir.it parece-me que seria antes 
uma roz:io parn que o sonado r•ão deixassd o "ovemo 
sem est~ r•t•r•na de quH elle carece, no começo do pro· 
ximo anno Hnanrciro. 

O nobre ;en•dor f,llon nas •ntori;açõcs que S<' r.on
tém nesre projer.to. Peço Ji,:enca a S. Ex. (l·ra ex~li
rar .lhu o pensumonto do m1nist"rio, ac•itand·o a revo
,aç§o da faculd•de <ruo se tinl,a dado ao KOVernn, par" 
alterar o impo1to sobre lojas; nílo tem a signifl,:ação e 
alcanre que S. Ex. deu. A necessidade de alterar a 
b •te deste imposto estava de ba muito reconber.ida; 
ao lado do nobre s•nador, estã um dos i lu•tres ex-uli· 
ni<tJo<, que reconherõ•·ão essa necesddado. Em 185!1 
linha passado uma autorisaçlo para esso IIm; mas essa 
autori.ação ern inr.ompl•ta, permittia ao governo e;ta
belecer uma taxa fixa nas cidades do Rio de Janeiro, 
B•hia, Pernambuco c .Maranhão, sem &Iterar a l•n va· 
riavel; além de que nao e> tendia esta mesma medida de 
uma t•xa fixa ás ouiras cidades e villas do imperio. 

E convirá que o senaoJo reruse a adopção de uma 
medida provisoria, múramento preventiva, de que 
temos n11merosos preceJentes nos annaes do nosso par
lamento, e deixe de habilitar o governo p~n que possa 
logo no prinr.i pio do novo ano o financeiro arrecadar 
os impostos e satisfuer as despezas publicas 9 Eu creio 
que a neces•idade da resolução, como m'ed1da preven
tiva que assenta sobre uma hypothese cuja po•s•bili. 
dl\de não póJe ser razoavelmente negada, é fdra de 
toda a duvida. 

O SR. FEnnEJRA PENNA:- Apoiado, 
0 Sn, lllNISTRO D.\ FAZENDA: -E' Jamcntavd, nos 

disso o nobre senador, que logo no princi)Jio de uma 
kgishtura se encerre a ses1iio •Ja a~sembléa gural sem 
que se vote o orçamo .. to da despeza e receita gHral do 
impnlio. Mas o paiz fará justiça á r.amara dos Srs. do· 
pulados e ao 1onado; eHl sessão, por isso mesmo que 
foi começo do le~i•l•tura, teve cau;as muito espcciBes 
:para o atraz1 qne so no la nos tr;balhos lesi~lativos ; a 
camara dos Srs. deputados discutiu, como nunca, lars" 
e minociosuncnto a verificação do! poderes de seus mom· 
l.Jros; tamh,mcm nonhuma deic:io, como a do nnnu pas· 
sa~o, so aprcscntárilo tantas duvidas, quc!lüJs tão ~ravos 

Creio que, acomp•nhan~o este pensamento de seus· 
antecessor,s, é que o nolre ex·minislro da fazenda pe· 
diu a autorisação do que ora so trata; não foi, se nllo 
estou enganado, t•ndo cm vista súmente um augmento 
de renda que se pediu a antorJSaçiie, foi antes para as· 
sentar o imposto sobre base mais equitativa; pelo me
nos é isso o que doproh•ndi das explic•çGes dados pdo 
nobre ex-ministro da fazenda &obre as bases que olfdre
CPU á secçiio do fuz.<nda do conselho de" estado para f~r· 
mular um projecto que satisfizesse a autorisaç1io da 
.!sembléa goml. 

A medid11 ó nocessaria; a altorac~o do regulamento de 
15 d~ junho do 1844, con•·ornente a este imposto, sem 
duvida alguma qne ú medida muito conveniente; m~s a 
difficuldade está tamb~m provad;l deJd•l que, tendJ pas• 
sado uma nutorisnção semelhante cm 1856, ató bojo o 
governo nilo pOJe leva-la a elT.ito. Pür outro lad,,, ha
\'or;do passado essa autoris•rilo durante a quadra Piei. 
lc'ral, qaando, como 1\ nurmnl, os partidos pror.ariio 
tir..r recurso do todo contr,, seus advemrios, ou po1' 
tactica ou do boa fú, essa medida foi apresentada ao paiz 
como uma arm'l porigo1a; prevouiu-se o oopirito pu-
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hllco centra a auturisocii·J c o aso que o governo ia della 
fazer. Nest'IS circumst•ncios, p01s, pareceu-nos que, 
não havendo aluda to~os os da•los ~sta!Jstir.os ncces· 
saríos pua lovnr a tlfdto a autorísacão leiislativa, cr; 
melhor ifoo no ínrorvullo das ses>ões o govcruo procu
rasse habilitar-s", o na proxirua reuniiio da asserubléa 
ger.l, ou passasse uma aotorisaç,to sobro bases mais ex
plidt~s. ou a mo.tiola s,bisse compl•ta das mãos do le· 
gisla•tor, 

li:s~'l, p rtanto, manif•slo que o governo não aceitou 
Psta rovoiac:io por metlu coutra as prevt ncúus qne a rfs· 
peiiO desse imposto se liuba Jev.nla~o no paiz i nao 
ar.eilon a revogação porqo•, não est,ndo hnbiluado para 
realizar a' metJi la do8de jr., e provavelmeruu ué maio. 
quiz antes rolher os da,Jos nucessarios para Informar 
a assembléa geral na prulllllla sessão, e obl•r de1!a, oomo 
j~ dls1e, ou uma aulorisação mais explidta, ou mesmo 
uma ml!dida completa. Para a•sim pe.nsar •U•nd<mos 
toorbem ás censuras qne tantas nz•s se Jevantào roa< 
r.amaras, por~rue os pro jeclos não sabam feitos de suas 
m~os, e 1ão commeuidos por· meio de autorisações ao 
crilerio tio gov•ruo. 

Pdo que toca ao regulamento do sello. ~inlo que o 
nobre senadur nns recusasse o seu voto! II•Lilítar o 
goYerno para f•zer nesse regulamnnto as modifi•JaçOes 
que a experi,~lnia mostre serem nccessarias, e para dd 
JUesmo oxplicaçóos sobre algumas duvidas que tenna 
occorrido sem o receio do• violar o qoo tem car•cLer le· 
gislatlvo ne•se rPgulameolo, mo paro~e que é uma nc
cessid•de lnconte•tavel. 

dos juros o ammizaciio do em~restÍIPO do 6,000:0008 
quo so con1ra1Jiu p.ra e•ta compnnhia. 

E•pcro que S. Ex. ttmha a bondade de dar-me as 
informações que peco. 

O SO. PAllANJIOS (ministrn da (arer1da) :- o· 
noJJI'e stnador pela província do Rio do Jantiro destjl 
saber qual o prazo em queRe vence o remanescente do 
empr•stimo de 1843. E>la divida vence-se no IIm 
do !8ü3. 

O Sn, vrsr.o:o~or. oE IrADOnAIIl' :- Em dezemlro 7 
0 SR. !11Nf8TRO PA FAZENDA :- 0 p•gnmeniO lfo 18• 

manesc·nt" du t•mpre.-lirno rio 1843 dAva ser raalilldo 
no 1• do janeiro tle 1864 IJoUVA, a plinciplo, duvida 
sobrB a épor.a do vencimento deese emprtstimo ; ma•, 
•xaminados (oS 1itulo1, consuhadl a nossa legação cm 
Lo"~'""• ouvidos m•smo os nos1os aganles financeiroP, 
rreonlweu·sf que o emprestimo se vence, não em 1862 
COmO RB presnmla. ~~e disse ODI &li!UD~ dn<UmantOS Of• 
lldaes, Pias sim no fim da dezemLro de 1869. 

0 Sn. VISCOI\"DE DE h.tDORAJIY:- Jnfelizmenle, 
0 lh, IIINISTOO DA F~ZENDA; - Qoanto á comparo!Jfa 

da "' t•ada de ferro de D Pedro 11, o jroveroo lomou cm
preHimos á esta compauhia i 6SSUS quanths monl/to, se 
a memoria me não falha, a ~ouco mais de 4,000:0008 .. 

O Sn. VJsc••NoE DE ITADOR•ET:- 4 190:000$. 
0 ~n. MINISTRO DA PAZENDA: - '" DiaS O pagamento 

Jesle "'npre•timo nãu é urg,niP, A~ informa~lfes, qu~ 
Õ governo rem e quR rorob"u do presidente da compa
libra daqu•lla •strada, são que, muito provanlment•, 
•enã1> cr•m certeza, a companhia não lerá de exigir do 
lhc~(•nroo pagamento<letiSI1Iivida1 nem dentro do corrente 
ano o flnanreiro nem no anno pr •. ximo futuro i o cppi_ 
1,./ q•1e ella aind~ tem dispouivcl do ompre>timo que lhe 
fvi f"ruecido com a garantia do g()Vcrno parece fDffi. 
ci•nre para os trah.Jbos de;ta anno, do auno seguinrd 
e e put~ do de 1863. 

A autorisação r1ão pssn com um nr!Jitrio p;rigoso, 
e !la ó assaz rewicta; o iruposto não pó ia •cr e•t•nrlido 
a Q(1VI•S obj~cto~, o governo ni!o póofe •ugmcntnr "' 
taxas acluoes; o rfgulauJOnt.o vi~en:e é já a ha~e S11br~ 
que tem de ••sentar qu•.J~uer modificação, o rlle de 
r.erto revela, da pa1t~ d(l 1eu autor, muito desejo de hPm 
~ervlr ao p•iz. Folgo de t·•r esta orc,sião para manifes
tu ao senado que muitQS queix~s se articulilo sem fun· 
tlam,nto r.ootrn fFse regulam•nto, cotl'o ar.om-.co com 
qualqu~r marlí•fa nscal qu~ pel• prim~ira ve1 se publica; 
lodos grítão contra o llsr.o, e poucos auandem a que o 
/isco presta serviços muito importantes: que gritu con. 
Ira o Dsco d r•novar a gueru dos braços e das pernas 
contra o fstomago 

Em conclo1iio crAio que o nnbra s~n,~or poJaria dar 
sem roceio o seu veto a esta autoris~çAo; mas, reconbe· 
cendo que ha ~empre o 'lia raziro de conHança para que 
taes medidas so concerli!o ou recusem, e não merecendo o 
minlsterio Inibira confiança do nolrre 'Renador, com a qual 
JUUilo noq honraríamos, S. Ex. esl:l no seu tlireilo vo
tando contra a sntorisaçA"o, 

I'• lo que t~ca á estrada Unilto e lndastria, n~o posso 
diztr precisamente ao nobre sena~or desde quR data essa 
companhia tem faltado ás condições do contrato poJo 
qual lhe foi ministrado o emprestimo de ctlrea de 
o,OOO:OOOS. O go1veruo não lhe tem ro•lizado a sua ga
ranlh de 2 %, porque está sujeita ás daspozos do 
Pmpl'l'stimo; mas a ga[antia das províncias do Rio de 
Janeiro e da Minas, que devh completar os encargos do 
mesmo emprestimo, essa não tem si-lo Balhfeitn, ou 
pelo menos 1•ão tem 'entra•io para o 1hesouro. O governo 
1r.1a de examinar este ne~ocio para chamar a directoria 
da companhta ao cumprimento de seus deveres. 

O SR. VISCONDE DE ITABOR!HY: -Sr. presi
dente, para fazer algumas breves observaclfos a ros
pP.ito desta resolução ser-me-hia ner.essario que S. Ex. 
o Sr. ministro (!~ fazenda tivesse a bondade de dar-me 
informações sohre os Ires pontos seguintes : 

1. • Qo,ndo termina o prazo em que so deve amorti
zar coUiplotamonte o cmprestimo contrabido em 1843, 
em virtude d11 aonvo~çiio do junho do 1842 i 

2.• Q11ando calcula S. Ex. qne começará a estrada 
de ferro de D. Pedro II a ler necessidade de exigir do 
thesouro, parte ou a totalidade dls qoanrias que lhe 
emprestou, e om que porçuJs provnvclmenlo será fdta 
essa exigencia ; 

3.0 D~srlo quando a companhia União o Industria 
não t·Jm ~atiof..iro ao tlwsouro nalionnl a imporrnncia 

O SR, VISCONDE DE ITABORAHY: -Sr. presie 
dente, eo lamento que nlio possamos elle anno discutir 
a lei do orçamento, porque em verdade, desde qoe tenho 
a honra do sentar-me nesta& cadeiras, nunca julguei o 
estado financeiro do nossO palz mais Kt11Ye do qua actual
mente. Temos tida deficit• ou antes deJiciencia de recur
sos para ncodir ás doapczas do estado desde 18118 a 1859, 
o temo~ sido forcados a recorrer a operacões de credito, 
isto ú, a emprestimos para supprir ui dofioionch, Estes 
deficils v~o pro~ressivamente augme111sttdo, e n~o veso 
que se tenha proposto, por ora, medida alguma para 
remediar os males que bA"o t1e provir deste estado de 
cansas i quero dizer, nem uo orçamento quo so está 
discutindo na r11mara dos deputados, nem na rasolu~;ão 
que faz ngora objecto do nossos debates, vejo consignada 
providencia alguma qoe tenda a remedia-los. 

Alguns oxprt!iontos que te.em sillo lembrados, ou quo 
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fur~o adoptados ne;sn lui, podem, Pm vcrdaJe, d~r ai• · Da divida fluctuantc demonstraria peh tfllwlla n. 31, 
gum respiro ao the~ooro, tornar mais fadl o pagamento deduzi int.ngralmonte os I 859:0008 r1ae o thesoaro pa· 
dos serviços a que elle tem de occ01rer dentro do anno gnn em Londres por conta da estrada de ferro de Pe•Jro 
financciroactuat e mesmo dentro do seguinte; mas o que 11; ma~ niio desconheço que essadortuccão ó rtcrnllsrada, 
6 vordadd é qr1o, na minha humilde o pintão, esses ex- visto como, constando do balanço dollrutivo de 1858 a 
Jlediontes n5o f,uál! seniio aggravar o mal em um futuro 1850, o do privisorio dA Itl59 a I860, que o thesooro 
pour.o di•tante, deixou do en1regar á JUolla e.tra•la a iroportancla dos 

Tem.se por uma parto, ralculado, no meu conceito, j~ros de 5% que lhe ~arantiu, es•a lmportanci3 deve ser 
com ex•geracilo a importanr.ia do deficit qoe nos d•ixará en~ontratla na dita som ma do I ,805:0008, a por aonse• 
o anuo financeiro de l8G2 a !.869, ma~, por outra parte guinte fará crescer o deficit do exercício de IBUO a 1861. 
tem ello lambem sido avaliado muito áquem do Passarei agora ao exercício de 18~1 a 18ü2. A receita 
limne a qoa parece dever chegar; o, como creio que r i arcada em 49,659:0008 e a despeza em 51.9I7:0008, 
mstaR ma terias ll pre.:iso que , o paiz conhPça bem as havend••• pur consequenci•1 um dPficit •••conhecido pela 
~uas verrtadeiras cir,:urnstunr:ia~, quo as camar•s legis- ro•pectiva lei do orçamento de I,GOO:OOOS. Devo observar 
Jativas sojilo informadas cah.lmente do verdadolro' e)hdo que c .. mquanto me pareça que o Sr. ministro da fazenda 
do tllesouro, afim de que Fe decldilo a applir.ar reme•llo em seu r•hturio nos dá esperança~ do que a re~eita dei Bill 
indlspens•vel para Pquillbrar ar•ceitR com a d~speza: a IBG2 poderá elevar-se á somma em que M orçada· ou 
p1ço licença a V. Ex. e ao Hena1o para oxpôr qual se esta r.lto é a opini~o de S. Ex., aa camaras que votdrão 
N•rá, em minha opinião. o dP.ficil do th,souro no IIm aquella lei, estavilodisso convencid.s, é forca reconhecer 
do exeroiclo de 18ü2 a 186-3. para cujo serviço dlsrute• que, quandoseorcou a receita para o annofinanc·iru cor· 
se ar.tualmente na cam•ra dos deputados o orçamento rente, n«o existião ainrla os acontecimentos políticos que 
que deve em parte ~or supprid~ ou 6Ubstitui.fo pela ultimamente t~ern appareci~o na Unillo Americana, e eu 
rcsoloç~o de que nos occupamos creio que Pstes acontecimentos não poderr.õ~elx•rdo exer· 

Segunrlo o b•ianco provisorlo, que nos f,,j C:R~triboi· cer permciosa irollueneia sobre o comm,.cio bra•ildiro, 
do h• pnu~os di R~, o ClProicio de J 859 a 18"0 deixou e por isso f•rá dilllinulr. talvrz muito, a renda que so 
nm deficit d• 401:0008. Quando f.llo em d•ficil, não fsperava arrecadar em 1861 a 18tl2. 
qurro diZilr deficit d• receit11 do e~ercicio, mas d•·ficol de Supponhamo~, porém, qoo i! tO nilo aront~ca, que por 
cain ou falta de recurso para neM ir :\1 necessidades do fortuna nossa não haja diminuição na receita que •e 
s••rviço tobli,!o ou aos pagamentos que o rhes .. uro tem Cd!cul~u para o mencinnadu anno tlnan,eiro, pelo qui 
de r.z.r ~ITdctivament~. Esto d•ficil d~ 401:0008 cres- ddveremos d•r graças oo céo: ainda assim teremos r<• 
ceu e crcsc~u muito no exercício del860 a 1861; e bem conhcci•jo, pela propria'lei do orçamento, um d•ficil do 
que n.'u ~o~riamos desde j~ determinar Pxactamenro a 1,600 OOl•SOOO. 
tplantia a rjuo se elevou o dPficit d~ raixa n•·sse armo, ó 
IJnd••mos de~nzi·lo muito proxiwamer.te dos documentos Ora, a e&te deficit preciso juntar: 1•, a quantia dd 
que nus apra,entou o Sr. noím•tro da f•zenda, S. Ex. 2,000:0ú08 para resgato do pa~ei-moe~~; 2•, 760 0008 
orca no >eu relato rio a receita de 1860 a I86I em para pagamento das presas bespanllolas, IL que o governo 
46,1iOO:OOOS; a despeza em f>l ,OOO.OOUS, 8, por con impenal se obrigou ~elo ajulle ou convenção celebrada 
S'~DÍnli, O dPficit ern 4,400:0008. Íl1 pOUOO loWp•l COm 0 g"vorno h~s~anhof j S•, a quantia 

E> ta avaliaç:ie d1 receita c dospeza n~o é j3 uma sim• do 62,:0008 para pag,mento das prrsas do Rio d.1 Prata 
pJ,s previ,ão mas o r~sultado das inf,,rm•çGes e dos e da~ da independencta, pagamento que de nenhum mo· 
balanc"s da receita e de;peza desse anno exist•rrt~s no do se deve adür, e para 0 qual, se o governo r.ão est.í 
thesouro .Ajunt.ntlo, prns, este drficit de 4,400.0008 auMi.<ado r·nra ruliza-io, deve apressar-se em pedrr á 
ao de 4oi:0008 do exercício de IBM) a IBdO, devtlra assemblé··~eral o credito necessario, po q~ell uma dtvrda 
esse exercido deixar um d•{icit de 4,80I:0008. sagrada, já recGnbeclda, o uma desp~za de urgente c 

Ora, como o exercício de I860 a 1861 teve, além d.t absoluta necessidarte; 4", a quantia para pagamento 
recflita orlinaria, os recursos cxtraordinarios, constantes de exercícios tindc·s, que, conforme declarou o Sr. mi• 
dd taballa n. SI nppensa ao relatorlo do Sr. ministro da niHtro da fazenda em seu relatorio, se el••a a 927:0008; 
faze11da, os qu .. ssubirAo á quantia de 9,SSI:0008, sU· 5", para dilTereuça de c•mblo 37U.OGOH. Niiocampre· 
guc-se que nu IIm ~esse anno financeiro o tllesouro terá hendo co.mo o nobre ministro da f•zeuda, tendo apre· 
em seus cofres, por conta do dito anno, uma sobra de sentado este anno'oorçamento ptra o exercício de 1862 a 
4,530:or.os. soje'los todavia ao pagamento da divida 1869, e devenlo contar com as despezas provenientes 
lluctuante contrahida, tanto nesse como nos exercícios da dilTerenca de cambio 0 do premio dos bilhetes do 
anteriores. tbesouru, não as incluísse no dito orçamento, e crcasso 

A divi~a lluctuante,'de que fali o, sobe, conforme indica assim a necessidade de abrir depois creditas supp1e
a tabella SI do relataria do Sr. ministro, a 12, I22:0008; montares para despezas que são previ, tas. 
mas como do balanço provisorio de 1859 a 1860 se vtl 6", para premio de bilbetol do thesouro 920:0008, e 
que a companhia da estrada de ferro de Pedro 11 devo 7• para 0 juro e awortilacão do emprestimo da cum· 
ao thosouro a somma de !8,950:0008 proveniente do panbia União 0 Industria, pelo menos, 3W:0008. 
j oro, amortizac4o e mais despezas dt~ emprestimo c~n· O thesooro comprometteu.ae, como se sabe, a pag1r 
trahido orn Londres por conra da mesma companhia : o juro e amortização do cmprestimo de 6,000:MOS des· 
somma que o thesooro pa"ou nos dous exercícios do tinados para ess11 estrada, a quallh'os devia reembolsar 
1858 a 1859, e 1859 a 1860, segue-se que a divida com a dedocçllo da importaneia de 2% que o governo 
Jluctrunte é realmente de 10,228.0008, e n5o do lhe garantiu sobre a drta som ma. A companhia n5o tom 
12,123:0008- Deduzindo-se, pois, do primeiro algarismo r·ealizado nestes ultimas tompos o pag~noento a que estlí 
n sobra qu~ deve deixar nos cofres publicos o cxorc1cio obrigada, nem suas circumstanci~s p• rmittom que o 
de 18GO n 186I, isto ó, 4,530:0008, segoo-se qno a di· realize; e o thesouro tem do t•ontinuar a onorar·se com a 
vi~ allactuanto no fim desse exerci cio, e por conseguiu· .ndicada dcspoza de 3IJ0:0008 annu1lruento. Temos, 
te o tlr{icit do thcsouro, será cntrro do 5,098.0008 pois, IJUe o anno lloancdro, quo começou no principio 
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dú julho pro:o.:imo pwarJo, 
pro d1•ficil do 6,Uql :0008. 

ha de dcí:tar pwvaYclmcnt" nus difficnl<lade ás de5F7.a~ A qna tem do or.mr• 

No orçamento de 186.2 a 1863, qna or:~ se rii•r.ut•• m 
ioutta caroan, rccouhec~·so um af{icit de l,lSU;OOOS 

rer &13 au llm do junho do 1863; !":IS dahi cm dhntn 
ar.hnr ;;e-ha cem urna divi~:t exigível dd mais dd 
1 i.OOO:OOO.; c com 8,000:0008 de Lilbctds do tllesooro, 
cc.m meiu.nl~um do r•;Pgat~-Jo:<, Agora ar.crescento·se: 

He•~atc de Jrnpol·mooda, • 
Dilfdrenças d~ cambio3 • • • • • , 
I'rr.mio da letras rfo !besouro ( cont1ndo 

2,00!):000,~ Accrrsce quo no fim do anno de 1803, ou ~b prlnci•· 
S70:0uOS pío de j~neiro do anno scgulnto, ·tcrn dJ venc•r-se o 

com 8,000:0008 qoe niio poJeráú dti· 
XH du existir em circuracã••) • 

prazo para pagamento do emprcstimo do 1843, que, 
coroo se sabe, ~lova-se a 4.000.0008 pouco ruais 

ô~O:OOOS on menos. AcruJito quo n n"bro ttnuistro da ta• 
Pur cont~ oJa comp3nhia Urnão o In

dustria . • , • • 
E tPromos, poJtanto, no aronoftnancelro•le 

1862 a 1863 um deficit que subirá pro-

zr:nd•, qne sem duvíJa deseja ardentemente proruov<r os 
310:0008 interesse• do JlniZ, c que deve procurar manter-se btl 

poder, não deixará de considerar nas gravas diffi.:uldadel 
em qua tem de achar-se o tbesouro no IIm de !863. a 

4,53ô:OOOS de t~mar providencias que possão rotlledia-las. e li. xlmamonto a • • o • • o • o 

Sommados, pois, os d•flcitl de 
l&:iO a J 860. e 1860 a 186! • 
J861 a 1862. , 
1862 a 1863. • • , • • 

t·eremos no IIm do ex•rcido de 1862 

5. ()98:000.~ 
6 D4 !:0008 
4,5:!6:0008 

fl J 8(}3 0 dPfllit provaveJ ol8 17, )75•0008 
Ajunte-se a isto o quetPmos dd pagar á companhi:~ 

da estrada de ferro Je Pedro II p~la guanria do 
jaro de 5% nns d"us ex•reicios de 1858 ll 185!1 e 
1859 a 18tl0; a ~nraotia de 2% sGbre a qoarJiia dd 
'780 000 ;S. tomadas por emprestimo p3ra a cstra<J3 
de ferro oe Pdrn Jwbuco, a que nqnell~ (lroviocia •e 
obrigou, e qaetem •Ho paga pelo thesoaro; a impor
tanría dos credites supplementares, que batnra!menle se 
abrirão nos dons ullim< li exer~icios; e, llna!monl•l, as 
dosl'ezaq autorisnd•s por !eis e•p<~oiaes i o nioguem 
d!rá que o deficit deixar:l de eltvar-se no fim no nono 
tlnancuiro de 1862 a 1863 a c•rra de 18.000:0CO$. 

Desta dívida h• uma parte quo, segaru1o a declaração 
que ba pooco fez o nobre mlnl&tro da fazen<ia, não 'crá 
exigiila antes do ftm doanno fin~nceirodo 1862 a 18G3 i e 
vem a ser a qae corresponde ao restante do rmpre>tirnn 
feito ao thcsouro pela companhia d~ estrada de r-rro de 
D. Pedro II, e á som ma proveoionte d~ permuta das arçü;s 
do1sa e ·de outras companhi~s por apolicos da divida 
publica. Esta pari~ da divid• Jlu :tu1nto im1wrta em 
5,600:000S a 6,000:0008. e ter:!. o governo do paga!-• 
á medida que a estrada de fel r~ de Pedro J e a> na Bahi• 
o Pernambuco precisarem do f.zer novas c!Jamadas de 
faildos, o quando a primeira, ant~s de reco11er a o;su 
melo, exigir o pagamento do que lhe deve o governo. 

Abatendo, pois, esta somma da de 18,000:0008. em 
que importara a d!Yida fiuctuaote no fim de junho 
de rsas, torá ainda o thosotlro necessidade de aco1ir 
nosdous exercieiosdel861 a 1862 e l862a 1St\3 aopa· 
gamento de 12,(00:0008, para que lhe não dli rocuraos 
a receita geral do lmpcrio. 

vrún o Brasil da d•sgr•cada ner.essidade d~ decl~rar 
qn" n•lo pó·J~ nagar a reos credores. 

Eu aí.i;e que o emprestimo de 1843 se vence no fim 
de dezemhro de 1833, ou principio de janeiro de JSS4 
a que para pag&·lo precisaremos de 4 000:000$ : accres: 
contarei agora que é da absoluta ueces•id•de wgatar 
esse emprestlmo sern contr~hir para t:<! fim outro om
preslimo na praça de Londres. P•r• justificar essa asserciio 
basta que o senado note qu~. nesse o:csm~> éllOO da 
18M, \ence-te o cmprrstrmo du 2,600,000 .il ... 

O Srr. SouzA FnANCl:- Apoiado, 
O Su. VISCOlWE DE lrAMI\.IllY:- .... que T1~'D pode· 

mos p•gar esta a•ultadissuna somma sem recorrermos a 
uma opornç•lo de credito no mercado mor1etario de Lon• 
rlros, o qu,, por con,rgointe, importa nilo desmoralisar
rnos •lli nosso credito, mostraudo que n'o podemos 
pagar co•n nossr.s proprios recursos a quantia romptra• 
tivomcntc iosigni!l~auto d~ 400,000 .:S no cGmeço desse 
nnno. s~ tal ao!Qnte~rr, tereroo.q de fne~ logo depois uma 
opcrnoao de crediro muito ruinosa. Oo homens de e•ta• 
do, em cujo numero considero o nobre ministro da fd• 
zendJ, Eabem muit•J bom que não se v•neem ditncul· 
da1es da ordem dis qoe ac~bo do indicar senão com 
tempo, com nntecipacilo, Cumpre nlto deixar a solução 
pua o mcmentll em que alias tecm deapresontar·se, 11om 
aiJToditar que poderáõ FOr rosolvi~as por outros que srj[o 
er•tiln ch~mados por DCOSO o10 lemo dos negocias, SBIIl 

terem ti•lo tempo de tomar as necessarias proYidenclas 
para evitar os males, que reoultor:lú de urn tal estado de 
c"nsas. 

[l'aco est•s obscrvac~es, Sr, pre!idonte, mais para 
cxoit11r a oiscus•fio a oem~llur.te respeito, e chamar a 
ottenção do sonndo pan um n~~od" tlio grave, do qurl 
para promover dos•l~ já UlllA deliberação. Não conc•·ho 
meio de ~ahirrnos do taos ombaraços fem a orais rigo
rosa ownomia ... 

O Sn. SouZA FRANCO :-Apoiado. 
O Sn. VISCIJNDE r•E lTAnooAnr :-Nilo roncoLo qua 

pos<arnus cunlinu•r a aggravur os enc~rs•Js a que esti 
sujeito o !besouro. 

O Sn. D. lliANOEL ·- Muito bem ! 

Para esse pagamonto, pois, pede o Sr. ministro da 
fazenda, como rcrnrso oxtraordinario, a emis,ão de 
~ ,000:0008 de o p6hces da divida publica, e a emissão 
de 5,000:0008 de bilhetes do tbesouro, o que, ajuntan· 
do-lhe a som ma d6 2,000:0008 provoni~m~s dos d••po
sitos, elevará a 11,000:0008 os recursos utraordwa· 
tios ou a imporrnncia da rrova dh·ida,. que se rteverá O Sn vrscONDE nr. IT.1nono~uy:-No JlOntaal p· ga
contrabir, para realiz;r o pagamento dus 12,000:000$ a monto dessa divida rnorme está empenh•<la no•sa 
que me referi. . dignrrl~de o no so r.rodrto. S" ~oixarmos de cu111prir 

Aqui dHVO observar que contl'l com 5,000:0008 e niio ·os empenhos quo Hr•os corru·abzdo com a r raça d~ 
eom 8,000:0008 que a lei do orçamen1o r.utorisa o go· [,onrlrus, cullocar·nos-homos ao par das republicas d11 

vprno a ~miuir, porquo 3,000:0t08, oo u:ono~, desses Aar"r'ca Meridion•l, o esses emlrenhos nil.o so poderllo 
8,000:000$,· <lev,rm reprcsoo ta r aot;cípacáo do rrcoila, o realizur· fCru quo f,~amns snorilicio:",o >n•·rifi,:roP, ~ran lcs, 
não podem, portanto, sorvir como r,•curso extr11orui· r•:m todo o c:••u o g·•Verno ó o mais comp•·lento parn 
na rio. Assim poderá o t!Josouro, por via dos cxpedieuw, l""i'Ôr·nr•~, ou ao me r• o; indi,.arnos :o~ moo idas que do· 
qtzodcixo m<•ncionadus, ir acodindo com m;i5 1111 rnc· l'emos l•lllH<I', 
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Ü•J s•j7o cconomi:r.i. Clll s••j;Lo wlocc•iv~ nas dc1przas 
j4 docretatlloS; qu;dqrwr. em ~wn p•l•rra, rtoe seja o 
1neio de <JU" •o IJUOi '' I:Jnç:.r tnão, o gowrno tl qoom 
't:fltíi nn rno!lior~.~ cirl~Urm,bncí:~s p.11a i·;llÍeíi .. JfJ. 

. Li, 11<4 dh:-:, U1u .1.1 lÍJ.P \··tthti··a,Ju um urn d s j,,rn:u~:; 
maJ.i ~u:rv.:í,:!lln.:; í!a. lrr!!lí·tc:rr.J., n'J qu~.f, tl;;nd~,.i-Btll<UUt:l 
t!.:s mcJl !a·.J ~ruo "' r.Jh:~tro do rh1~:)ouro t.f...s E-.t.~t){ls· 
UiJ! i~~1 apru~,.~ur r.~ c.o 1.!-':ngr~\~.';O :.:Hut no ln;~.vor u.; Jun..lus 
JH't:. s~·dd4•S p;.r;l a ~tl'='f'P ÜJLer-tinn.. tpHJ tsti Cf,ufl,J~rando 
;q1~!r'ia. r ·~~ul·:i::t, ,J.i .. ;, t'V. ·n u esr.ri~.tut lJilU o JllÜ!hirll 
pH•puz~r"" .J cl.~y.,,:Ju ao·-1 diroitos de iwpmta~o sob;;J o 
r:.~ r,;, !du~; u r.bü, t ;JiiSUcl.l:' o sdlrit mu1to.; 01, fros t'll'· 

tií{t s th U.irif.J; propu~.::r·u :lin:lu ur:1 t-:wpteslirno lJVlli .. 
tJ. :i~;~ím~,, f.' a rr-.llJt~~;lo rJo~ v.eJJt:h~lmJt . .)S tios cmpug·do!.: 
pnb!ico:~; o t{'i" !ictí.l.l,,,tir.t!l t.u;godra a crea..,ão rlll V:.irta..s 
L~lOú~hJ~i~-i intt:ruas; ma:; 1ftJ.l1 a rsttl rtspeitu lld.xára ao 
jurz!J 11r) coH:~r,_~:,,o íuh ... ~t,,r a alternnliva. cntrtJ os f{UC 

.dlr' ll:wia ÍJr•!l•~;.ulo. 
, Na fngl . .terr''• u.cres.:onlaua o oscripto•, o cbnncellcr 

d.< Exo:IJC<{l1•:r pru~oria resolutauJer. tu o sem índocisão 
11~ mtios !{Ua <lfJl feU conceitO julgas;e ildS a~roJ· 
~dados par.• proonchoc o deficit •lo. tho: ouro, ' fazendo 
"''·'ia• rt· p ,r r' r•o proce.iimtnto uo rdnistro anH ricano. 
E qnanru mítl.; rernr::n•eJ St'J·ia qutJ, rnconhí!ceHjjo o 
~~(>Vltruo Uu [J,·asil a exbteoda UrJ u:n dPfieie ClJmjtJcra
vcl o r.s pr::.adus enc .. • go• que JJOS h ii o de pro·;ir do 
p:t:pmeoLIJ dt~ IHtl'l c.ivHa prr•,\i.i1:t a Vtn·.:or ... tõe, o uJinis· 
tr~ d., f;,z;Jn !a dei:tas.se de índicar ao parb•nentr• com 
to<h a lranrf•Jt Zl os mdus mai.• prr.prioil p<ra supprir a 
<ldi~ioncia cll r~··oita ordimriu? 

8sP' N, pois, <)U,l o n lJr.~ ministro J' f,,zrnda roedit" 
s<:·lJro oste import•nt< ~hj<Jr to com a attrnção quA c.;stu
ma uar as fuucç5es rt<J que sa encarrega, olhn tle que em 
mdo do a!JUO proJ~iow fururo. quando discutirmt•s o 
01pmeato dd i8fi2 a 1803 e>t•ja preparado para indi· 
car-nos tiS fJrroVÍ<!enci·S qtto, SISUl'do Uld parece, UCiS3S 

ci!carcH:mcí~s cxigom imptldo.;,,monte, 
J.t oissa <fUO 0111 dos Nt:nrso~ qua o Mbra minis\ro 

ela f,z•nrla po.lt•, é a t•miss~o do l!,OOO:OOOS em a~o
lí~oJ da di viola publica p;ra resgarar papel mrwla. Ora, 
eu ent~ndo quo, em voz ddst• destino, seri~ IIH•lhor que 
s;, e;:,i!tiascm uusde já tssas npolic•s e czaa se f,,sse PI•S• 
sa11do o produe\o deli•~ pau a !J:urnpa. atim de ir corn• 
prlnJo os titralos do emprcd1mo de l8l3, que acredito 
estarem •h.,ixo do par. 

Poder se·btl, todnvi~. perguntar por quA mo,io se ha 
dd r.Ja!iz~r o resgate do vapBl-mc•erla. Senhoro.a, na 
minln humil.le opinião, dopol; q~e o nobre rninblro d• 
fazenda r<vogoa " !oi de 22 ao ~gosto do 1860, creio 
c1ue J<àO t~n•o• nc~. ssHa•Je, nem convém fazer e;sa 
re8gate. 

O 81. D. A! ANO E~ :- Revc·g•·u?! 
O Sn. YlscoNoll DE It',\DOn>IIY: - 56 o nol1ro se

nador quer que cu niio euunc1e a este ruspcito a 
min!1a opiniãu .. ;. 

O Sn. D. AIAXúll~ : - Quero. 
O Sn. vrscnNnr. nr. lNnoir.IUY: - P:<rr.ce-mr.IJue te

nho t•nto dJrelto do rn.iitil-a JJe..t·J h·~ ar como o nobre 

3ôna<l~r ... 
I) Sn. D. MANOF.L :- JlyJOiaJo, e aindl mais, 
O Sn. vrsc•Jrwr. ne IrAnon.IIJY : - ... som me sorvir 

<lo emb~r,co o jui2o rio uubru <enaOor, 011 o do qualquer 
outro, n r'npeiw ons int<<n~õon co1n t]UO as manifesto. 

O St<. Scuz• !i'ttANCO:- v. E:c e1tá sendo ou1i<lo 
~/llll :noit!l aucn~·ilu tt JlfJZt'r. 

O Sn D. I<L1~or.r.:- Fltá santlo oavido com uma 
a.rton~il·~ imownsa. 

O Sn. I'IIESIJJEN1'J;: - O nobre scnJdor Fúde contí
nunr • 

O Sn. VJRCOi'IIJJl nm Ir.\DOJUUY : -Como o ~ol1ro so
na,Jl~r pdu Ihv lJrau.JH llo Nurt" preveJJÜt u fen:tdo t.J,~ 
I'JIIB ~o l.l b'Ví.liJt:.r grande !JUili'L;ío a rt~:-pr.ito da Jei <!e ~2 
du 3J.:OSW, purt;w' .~ uliu:ucbíã tJiio Ntartà l'OnlAnt.o coru 
a inter{lrotllC~u dad,, 11 ~.sn lei pulo Sr. miciwo da [,,. 
zcuJa. cJtJt;ci cowodgaUJ Cúlli"Lrao,imenw nrst~ disr.u3 ... 
s!io, pr.r~t!c t•lvez o no]Jra Fena•Jor qudra rontur !lliJ 

tnfJoÚúlll COiro OS (li lUrcfw, e Jar ~ eníendor qua f•Til
loiltiú icdluir nas d•liboraçó··d du nobre mirdstro da (a. 
~•!Oda, ou do gr.verno. Tenho ~~hro o objacto, em qne ia 
fail~u·lú, r•pil.iõo.i qco estão f,Jizmente cr·n·i~nadus no3 
Am11es do s~oado, e paroco-mo I{Url algum dirP.ito tenlw 
tlo l· v;mlar winh~ voz pjn f,zer um protesto contra a 
io!Crprdllção rla•la a uma lei que snstent•l, e a qn• pres
tei o meu voto, w1 um sentido muito diffdrentll daquello 
HD oud oila vai ser eXé!'Uinda. 

Pam mim individua/menta é inrtilfaente qae o nt·llro 
mini.110 d< ÍiiZenc!> oxocurc IJU deixe dd executar P8sa 
le~; .•ómeoto desejo qu• ll<lDe bem sa!Jido que as r.onso~ 
quer•c•a•, naruralnteuto n1uito ben•fi··as, que b.io de 
provir da intelli~eucia qod lha dá o Sr. mini.tro da 
f..ze<J•Ia, não dev~m ser auribuidas áquelles c:uo a pr~· 
J•UZdJão H snstent{~rão, porquant•J ts,os entondião·a 
do um modo fl1Utto ditft!rJute tlaquallo por que a entende 
o noLr.1 mi uistro da f.z,nrln; a rMpons:.bilidnde do 
tem ou do mal será; mo do Sr. couse.IJJeiro Jr'orrhz o 
doqu.Jies que com o sru mui to fraco a pr,io o r.oadjnvárão 
0:1 sustentação dess~ lei, ma• sim daqutlles que Jhe dãD 
UOJII iotelligor.da muito oiJT<Jrenla. 

Eu ia dizendo q11e, depois qae o nt•hre ministro d:l 
(azen:Ja revr•gou a lei do 22 dd agçsto, <•U dtU•llle uma 
intelligenda que, na phrasu de um dns nobres deptll3• 
dos, ou quem já se r .. Jiou nestac11sa, fui um aborto for
<;«Jo, arrancaao tias enrrJnhas da !tli do 18GO, entendo 
que não temos rwce,sidade, neuhuma vantagem mesmo 
multa de continuarmos a rospl:lr o pnpel do thescu;o; 
aré porrrue, 110 r.linceilol diJqu,ltcs que advc•gão a dou
trina qu~ o IJ(.bra miniStro da f,zer,da rdnaugurou, 
seril um sacrile;:io retir•r d:& cir~ulaçilo dinheiro que 
concorr6 parti uugmen~u a rique~a e pro!peri<l&do tlo 
paiz. 

Nem se jnl~uo qu~ esta ddiLorvçtio s~ria contraria á 
lei de 5 do julho rio 1$53, e As dioposiçiles dos estatu
tos tfo b~r:co do Drn<ll, porque a lntelligenda quo StJ 
thlls p~J~ dar, favoravel á int6rrup,ilo do N>gato do Jla
~cl do 1hosouro, nio os tá fóra dos pdncipios quo o nohro 
mi,d.,tru J, fazcJJlla Begniu, qnn1ulo intdrpretou a lei do 
22 do n~o•to da lBôO. !Jiz o art, 58 (Lc11<lo): 

• ,il.s quantias ros~at3das na fJrma do § 2" do art. 56 
ser~o tamllem inutiilzadas c rewottidas sumcslralmenle ll 
caixa do amorlizaçfio, e, d. vista do conhecimentos seme-
1113ntou ~oa do a ruga antecad~nre, o banco haverá do 
th~svuro nacional a importnncia delles, podendo o mesmo 
bar'~" s~<spon<l~r o riS!Jiilc do p!Jpe/moecla. emq1w1•IO 
lh.,n~o fornn rllvidMnente paoas 11a m•smas qua111ias. • 
B ,st:. qu• 10 dod.re no banco lfUO o tb6St<uro nXo lhe 
ptíd~ p:•~·'r n·• WJDID.IS f{IHIOIJ.r rosr;atar, o o tflgl!ld ftr.artl 
suõp,.•so. Esta lntet!igencb dog esratutos n~o é tão fur• 
~a·1• como n do aborlo du qae faltei. 

Cumpro·m~ rliZAr ngora ulguaws palavr~s liccrca dn 
inttll•gencia qu<J o Sr rniubtro rl.l fazenda clil ao !á 3• 
tia lei r!o 22 rlc agosto, pa1l não pJrr.r.cr que vlguns 
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O Sn. M:~I5Trto n,\ rAZE.I'D.\:- E' que a rcslrir.cão 
asscr.ra sómente sobro uquelle lrmitc a que ntto lrm 
applicoç~o ac:tualnt•Ot•l, O, portanto, prPSII!Jfement~ 11 
emls;ão do bu!,• o do llr:rsil o regulada pulos scos cs• 
lo tu los, 

O Sn VJRDJI'WE DE IrAJton.luv: - Qoal é o limito a 
que se rcf~ro o Sr rninimo ? o dos rstatut ·~? 

dos meus amigos or.u procnr:ímos, ácustn do o~(orcos • 
fuzor. ~dop!&r uma _Jví o.11r.r.1, inu!il, o por cons••guinl~ 
poriJI,,ros~. Mas nao poRso t.ze.Jo, sem primeiramente 
dualarar ntJ nobre ministro da f:JJenda que não wnlro 
om vista fuor-Ihe opposi,iio; Mo pretendo, nem dosr.jo 
que ellc deixe o pnsto em que so acha collocado, c r.m 
q~~ pó~e. pre~llr. rel:vanre~ oerviços a•~ paiz, po.;to que, 
:.há•, nno llHIOVPJO: nao tomo, pou, coma hos1ili· 
nade, como des•jo do l'ê lo retirar-~o do ministcrio as 
Lbservaçõ~s que tenho atD aqui feita, o us pouca~· que 
accro;centarei ti ellas. 

E~tiJS dão no banco a f•caldad~ do omiltir o duplo da 
seu fundo di<ponivol o mais tant·•, quanto fór a homwa 
do papel rnoeth que tiver retirado .d~ circulac~o por 
conta do g ll'err.o, um11 va~ que a cmlsRIIa total oito 
t.Xceda o tnplo do mosrno rundto, Ora, como a c•ixa ma
triz do banco rlo BtaRíl póde agora elovar f>~cilmoute o ar•u 
fundo disponi~el, poncv mais ou rnena~,a )0,000:0008, 
~egue se que tem olla o direito e pó.Jo dToctivamente 
?Willir 30,000:0008 n16ra a emissiio adJicion•l ; 8 C>la 
lntclligencia, portanto, não imfJõe no bJnco do Br~sil 
?Uira restriccà~ 1enão a de seus estatut.~>. 

SFgundo .1 iaterpr8t.•çiio que m~ paroce dar n nobr~ 
mi>ri>lrv á lei d~ 22 de ngost' de I BGO, o JJanco do llrn
li! nlto PStá •lomprehenditlo nas dispoHiçõrls dt' § 3• do 
MI, 1 • d.1 mesma lei : cr~io que este ó o modo do entcn. 
der do nobre mini: Iro. 

O Sn. llrNr~Tna DA FAZENI>A:- Ente.n lo qnfl ~ restrlc
cffo so npp!íca hO Um i te marcado na ~eguoda parte do 
art. 1.• Ddste tnõdo de entender a lei da ~2 de npr,,to do 18GO 

s guo-se qu" cll• nã•J leve mo vista restriJ,gir a omiss~o 
<lo banco do firasíl, mas uuicamenl• a dos CJDtros bancos. 
K' tootra C1I!L intelligoncb qua eu prül•'Sl•'• CQI!JO j:i 
prlolestoi. qu,ndo o nu no Jlassndo, impogrtnn<Jo.sfl o pro. 
jBr,to do Sr·. fX mini.ltro da r.zeuda, attribuiu-so·lbe tal 
inrencãn. 

0. Sn, VISCOXDE .DE fnn :nAlll': - P6do fM qae tll 

esteJa enganatlo; h o snu aw,urFo, tornei a lê ·lo, e nüo 
pude comprehonder o seu pen•amtnta. 

O SR. )llNISTI\0 DA FAZIIND.\.-Não sei so o 
nobre ~enaáor txig• qud eu ju>tilique a iowliigencia 
qu~ du. O § 3•, a que me rt'{iro, diz: (Lendo) • Se no flm do 

rra~o do um anno, contado da puJiic;ção desta lr•i, os 
tmtr.Qq não se acharem aind., haLrlitado.l par• trocar suas 
notas por mooda de ouro, o govcr.1o r .• r·á restringir un~ 
nua!ruonto, cmquanto não conseguiram este rcsolrado, ll· 
somm11 d~s nu tas ou billretos orn cur.nlaç!o , .. • Nolij·~e, 
restringir a sotr,mn dJS notas I•U lnrheres t'ln f'Íl'•Ulacfio· 
(Continuando a l<r) • .... nn proporrão que Ti>Art~nrá, 
de ncct•rdo com os mesma~ bancos, um• vr.z que uão s~ja. 

0 Sn. VISCONDE DC hADOP.\llr. -Nilo, senhor, basta 
quo o,;pl1que. 

O Sn. lllNI~~no u,\ I'AZeNnl :-Sati>f•rei M<I"E lor· 
IDOS á exigoncia do Ílohro hdiJadur. A iruolli•enri• t)Ue 

. I • ' dCJu a e\ no ponto r•ru quedliu, é • se~ointe: A re;tnc-
çãu ostc•boleci,J:• no ~ 3° .10 ar r. l" d• ld ao 22 de ngo,to 
~o 18ô0 deve r<c•hir sobre o maximo l~gnl muca1o 
pelo m•smo nrr. 1•, e n:io s~oLro a emissão eiTectiv:t, a •Jo 
mom~nt••, que o~c·s<ariawento ~ eventnul: Benrlo tossirn 
o'~a rollri.:~ilu, 011 não ~a appli:a no bRnco do Dr;••il: 
como alguns entendem, <•U dHVo taruh·m recaldr s<•brc 
o nuudmo legal qoo se acha Iix<do "" s•;:und., parle do 
mesmo art. 1", e qu~ só· ~íz re•peilo á hyp. thoso de rc· 
quurer n h~nco do IJr••íl a~ go••rrto p•rn omittrr nl~m 
•lo dupla du ~eu fon 1o ai•pouivel, ht" tl, al~m do IJuo 
ha permitlon os !CUS o,tatut.os. 

0 Sn, VtSCJ~DE DE JTADORAUY:- Qutl Ó esse ma. 
ximo? 

mono• rle S, norn m.Üi de ul> unnualroPnt;•, • 
O ~ 3o do l'rl 1" qae ~cobo de lor, dHormin1, pois 

im~•rio<nméttlo que o banco ú~ Ilra~il, como .o outros 
Lancos, restrinj• cud• nnno, emr.erta c determinaria r,. 
l•c~o. p somm• do seus Li lhei•'S ou nu ta~ em circukção, 
Qualquer qrw s•ja o Fenti<lo que sa queira tlar ÚR pnla· 
vras-das nota~ ou bilh•t~s e111 cirou!.•lf•o,-tl fúra na 
qu,stã<J •Ju" n l"i illlJla" no banco do Ura•il a obrigação· 
de rr.•tringir, du diminutr~nnuo~lwentc; 6, port.Jtlo, gra
rluaf 8 constantemente a ~omrm dtl.~SaR nnt•s. Ora, ~e 
úS ~statutos duPSO b1nco continuão a vignrar s•1m olt~
raç:lo ''~nma n resr,fit•.> dt~>t~ pr.nto, cl•rv ti quij o h•n~o 
VD;Jurá Cl'nserv.•r ~empre a cin:ul•ç~O fJ•lO IJOjC tem; 
vodorllnu~u .. enla-la ~gor• o diminui la d;,qui a s!:is tne• 
zos; JIL·tl•r~ oíminni·la h<~•·, o angmenJa-la dupo1s. t'O!t· 

f,,rme ~~nrt:nder m:tb r.nu "'l':flWnl.~ no'3t ~n~t int\wes!':r.s, Ulfl'\ 
vez quri so conserve dt!ntro dos H:~itcs tlus s••ns rsl.>lll· 
tos; ''·~•a dis1wsic~o, quo ó o priflcipio fuorlamonwl tlo 
.<ysterna ou macltimsuto d.• J,., '1" 22 d•• ugo>t,; f!,Ja, f6r.\ 
de duvitll, ruv,~a,l~ pela iotciJíg·ncia qu, llro ú:i o Sr. 
minht"' dn Íitzutl<fn, 

O Sn. ltrNts>rno DA l'AZENvA:- Est~ maximo é n tPr
llJO médio das cfi,ÍiSt1Ms do banco des1u a su:~ irH;.II• ào 
atá marçtJ do anno pa~sa>1••· O g;,v;rno nil.:J pó;f, porrnll· 
li r ao bJnco quo •mi lia bldm "" tln~l·• tio ~eu fanct•> úis
ponivol, i <to d, f!Uri ultrnpas!H us limites qa• III~ imr.úem 
us s••us e.st,Lutus, ~o duhi, so ,lo<ta cunco>s:lo do guvomo 
r•sollnr uma emtss:íu superior ••Jno:lo IPruto média. 
!<:' isto o r1uu di~ a Já ''• portanJ.u, C>t• Jiu,rto uu lei 
rr;:;ula sthuent·' o r.n<jo mn qutt o JJan(o J'(IC1Jrrn ta fd,!IJI .. 
dilll~ que a M de ú do jtllhu du JS:í:J dóra au g••l'oruo, 

0 SR. \'!SCONDE DE Jun•JRADY: -A!:ts 80 OÜJ quizor 
f<Cc>rror? 

O Sn. rnEsrnF.NTI:: -li' mtlhor que o nobro minis
tro rCSflOUda ~L'jJftiS, 

Quanto nry~ v11tro~ l1nncos, S Ex. ,,noptr•n um 
priudpio driT.m!ntu, E' do ruvxiu:o da Gmis>ito •:•1 qu~ 
"e trata no pl'iwipio da l~i r1t) 22 di} 1lgo~tr~ o J,al) d~ 
cmi~~ã:l r!To~~livn rp.w ro do~.:tnn ~le•f••Zlr o~ S ou 6% 
tl ll t;1mlJ m t'OI rdJç!i:o n r.Slt! ln:::dwo qtt•l d::V•1 ~tflr 
Mlcol.u1a n inqJGrl,ni·.i•t tl ts t;u~a :.l frll ô %. As r·~tõ'!S 

o s.t VISCONOJ> D[!; J'I'.WCJ!lHIY: -Sr. prcsi· Nll qun RO funduu, rousltin rio ><'.~IIÍIJI<! n•·iN dirigHIQ 
dento, pilra mim cn ia vez a O~Jitdii.ll rln nu}Jro minist.ro 010 pr,~s~1,·rHtt tlu La•\r.o •'O'J\th\Hd.d o :tf~rkoln: 
tb ft1.1.ond:~ so torna. mui:~ Ctll.lil'•JCtt. S. Ex di r. quA p111':1 ~ E1I' ·~,~spt~~ra n sott t.lll· h1 do 17 dt) ~~nn··nw prnpo1HL1 
nns o ]/tiiiCO dtl lli'J~II llàrJ 0~\Ú IHJillprr11Plllido nü ~ a(l Hh~.,rlt~~~Jam .. ~t· tJI.lt\ u ~(t\'t•rpn illJ!H•rLd t\lllllln :l prrJpPH.
do i\lt. lu; ptl'<\.IJUtt'u!i c~t;í; UJai a tl!dlll~iJ (/U S, Ex. a';itlln tlltt. li :a11rlo t~olkll ti1!n, como brJI~ :l l'(1\ltJirp .. 
l!âo se Jll:tllift:~tl, • ltt'!ldcu <\ •.!il'~ctJri\ o.lu lm1co, 'lli'J l n:~tr',•,:io tle :J ."; 
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tlerorá, na fórrna J:1 lei, rcc;.hir, nãc. Pobre a 1om ma 
ih 0 ,..i.-s:lo eireu'ante, ma~ sob1·e o limrte do max mo 
legal a que olla poderia uttingir em conforrr.id•rlo du 
decreto 11. 2 H85 do lO de novernhro do 1860. » 

As.iru, o r~ndamonto que IO•n o St~ ministl'<l pum 
tt·mar a dclibcraçiro a que mo refiro, r.onsisto em qu< 
•• palavras • som ma das tJOtls o·tlJilhetes em ciren • 
culscão ; não querem dizor-somma da emissão droulan
IO -rnas tiío sowe11te • lin,ita rto maximo l<lgal • a quo 
n omi;s~o de•so h1nco poderi• ler attmgio~o rluraora 
11 anno do.:orrid,, de 22 do rg•Jsto do ISCO a 22 
Ú•J agosto de l8ül. 

Q,·a, scnltores, que $entido <laria qualq~er de 
nó~ ás palavras • emis~ão circuJ.,nto • srnilJ a. d" ln· 
1 het•s ou notas <m cir,,uJ:.çáu? emissãJ círeu l•nLe ú, 
quanto a mim, urn• locução r~dund<ntn: oquiv,.Jería n 
diz~r se : bilhetes em circuloç!o cirrulanlns; nu" cer
lamonlo não exprime Hó• diüoronlo rlost'outra -uotJs 
ou bilhetes om cir~ulncfio; rcns foi H•ht\l a ~rnn1rl o 
es,encial difi'drenca das mer.donadas duas rxprer..il•s qu.; 
S. Ex. fundou a doutrina do s•·u ; v1so. o estrb<~ltlctlll quo 
a loi com aR palavras-socam< d•s no! JS nu lrilhet·s eru 
drculaç:l•J-quí~ dcsigoól' um maxiruo a. qno o 3 3° não 
so rcfoi'•l c quo com ello nr·nhum'- rcl~~:io toru, 

Qaar.to ao b~nco do !lra~il. porem, o maximo do qne 
Ira ta o principi,, do art. I o não quer diz~r. como ares· 
JléÍto dos outros han•:os, som ma da omissã 1 cir"ul:~nt~. 
p·rra aqtwlle e,t,l.JelécimimtJ quer dizer cous• muito 
~iiT~r·onu. 

O quo tl Vt1rd.tdo, Sr. ~re.;i,Ieut~. é que o nollrA mi
T>Íslro disse na camara dos Srs. dcpntulos que o banco do 
llrasil est.i sujeito :i reSLriccãa do § 3"; ~gora, pela ex· 
J>licacüo que Jh,l ouvimos, este L:rn'"' não esti snj ;i to a 
tnl rosLricc:i~. E' vcrd"d~ quu S. Ex. ram!Jern di» e qu•l 
o b1nco do Drasil tom a plon• r.c.ulcl:icto du regular· se 
}Jelos seus osbtutos; o o aqui su colligia qae ne· ta par lo o 
Meu discurso est:l em harmonia com o qut: di r. "gnr~. So 
rstou aurihuindo n S. Ex urnt opinrão, que •·lle não 
l<•m, dest·j•rb que ellu mo int~rromp•l,,o p;ra de
~l~r•·lo. 

nrt. 1° tln Joi dd 22 da ago>to de 1800 § !1°, e do 
url. ü" du ller.reto do 10 d• nov•mbrJ rio mJsmo anno, 
r.•sotveu quo n rostrir·cõo dos limitcsmlfcndrs pela ta
hella n. 2, num•x'' ao cita•lo d<creto o que é relativa :[ 
omi<~lio dcs•o fran~o e suas caixas flllaes, seja de 3 % 
ao anno, qu•J começará a 22 de agosto proxirno futuro. 

O Sn. ltJNJS-rKo DA FAZENUA:- Creio que V. Ex. 
tomb••rn nlmÍLtJa q•re essa 11hdla 6&t.r!J,Jece o maxiaro 
pam a hypr.thes~ d" qoo trata a segunda parte do 
art. 1", quu rliio era absoluta, 

O Sn v:scoNDD Dll II'AD·InAHY:- O qoa é verdad;l 
ó qou V. Ex .. pelo aViso que acabei de Mr, detarmirwu 
quo se r~du~isso no anuo quo com~coa a 22 do agosto 
prvxirno passa~o 3% <la quantia de 21,4S0:0008. 

0 Sn MINISTRO DA FA~ENC.A;- AJaximo da segunda 
!Jal t•J au alt, l. 0 

O Sn. V1sc:JNP!l oE lTAoOR.Illf:- Se este ma:dmo, 
pois, ó 'JUC torn d~ regular a ea1i<são, como Impilo S. Ex. 
ao lmnco, por u o la lo, a ohrig.lção de restringir 3% 
na •ornma dll )!1,480·0008, e p•lf ~oiro, reconhece-lha 
o dirdto de cmtttir fJ••anto lh'o permiLtem seus esta• 
tu tos, ís:o é, mü< de 30,000:0008? 

O Sn. Pm~slDENTJ::- Acho qoe é melhor o Mbre 
ministro cxplicu-ie depois, quaudo tiver n palavra. 

O Sn. I'ISCnNoE DE I rADORAHY:- Fui O$ h a intol
li~"nr.ia. que o nollro miniSirO deu ao ~ 3° ainda no dia 
16 do junho ulti!llo, e agoJra dá-lhe já outra iotelli
gel•r.ia; mas nrnhuma d•s duas está de accordo com 
~ diRpoti~ii.o da lt•i, que claramcnle sa refezo à emissno 
cO'.cti v a: f<li essa a que e e lhe deu nest& camara e na 
oulra, qu .. ndo ÍJI discoti·1a a lei de 22 de ,g,sto; 
ú essa a intdl g•n• ia que lhe deu o commercio do Rio 
de Janeiro, ó essl a iulelligcncia que lhe derão, kO menus, 
alguns PH.om1rus da directtrria do banco do Br~l<il; 
é ess•, finaln•enle, a quo lbe deu ultimamente uma com
mis.•il• nomcaü pdlls ar.cioni•tas desse banco ; e foi 
nesse sentido q uo rcsolvtlr1io representar contra a dis
~osfç:iu do § :l." Expondo nesta r.amara as disposicues 
d• let de 2~ de ago;lo, na qaalidade d• relator da com

O Sn. ~IINI.ITno r•A FAZENDA;- A!dhor é V. Ex. missao dll f<~cn<ü a quem f,i incumbido examinar e dar 
f,il/ar, dafJuis me cx~licuui. Eou par~rr.r a raspeit·• do projecto primilivo e das omen • 

0 f;a, VISCONDE Dll hADOR.IUr: -PUSIOOS!arcom· das do Sr Ferr.o~. OU dissa .. ., 
l•at~ndo ''!Jiruões que v. Ex. não knlJa, i Depoi~ a e folhear um volume dos Annaes do Pdrh-

. • mento.) .Nilu plls<o .citar o discurso qu~ eotio proferi ; 
O Sn lUNtS1n~ DA P•Z~NDA:- A resln·çao a~scrr!t mas ;,hi di~so cu muito tXpress•mente ~ne o banco do 

mirre a hase ma;"•~a na ~·lgru!da puta, 110 r·f·re a um". Urasil tkwa sujeito á r~duccão da Pmi~são que tivess9 
J.yf10ih•lse par·trcular, n que n:~o tern nppiJ,acJo :~ctu:rl- em 22 do n~nsto do JStll, se anLos desse prazo nlio pu· 
Jlw11tu; logo, é CXlCto o qu~ d1sse o r•~lrr" <en:u.lur: <ln- dosoo ro>talici<CJ! 0 vhlor de suas notas; DP.ste sentido 
t'nd•J que actuahuent• o ban?o rlu Bras1~ ro;;ul.1-sc p~Jos fui a lei impugnaria; neste sentido fvi defendida, nem um 
,;n; ost•IUtüs, salvo as rcstl'ICções dd ler. or,,dor ctu.vidou desta intelligencia. A disposição do ~ s• 

O Sn. t'tSC·J!\'Dll Dll lTA&On•nr:- Pu is hem, ,; o quo é rel;tiva aos 111ncos de cm!s~lio, n nos bancos de eJDIS• 
PU e>llVa diz~ndo; o nubro ministro entendo quu o são <l,liÍ comprehondido o do Brasil. 
ltirJco do BrJsit n~u e ..tá hoje sujeito a ~uuas r••stricçúds A reduc,:1o devia recabir sobre a som ma das notas ij'De 
'dnilo ás do seus estatutos, e que, pois, po•l"rá e<nittir, o> ti vosso 1!111 r.ir<:ulação eJTectivament.e no ll10 do anno ;, 
e.:n luglr de dczcsete, trinta mil cout<J<, sd 'Iuizer coot- ln/ era o espírito da lei, tal a soaexpressadisposicão. 
plctor o seu c:1pit.J e conv11rte-lo cm funrlu di.•pr:uil'el. O senado 10 recorda de que as emend.is oJTerecidas pel~ 
"orno lho é muito !acil, vi.< to '"r rm r.ofre dez u.i/ """'''" Sr. •x-ministt·o d,, fa~enda niiocontiuhao somolbantedls· 
dfl pupd do thes!fu'o o do Jnctocs pre.ciows; mas rlevo JlOsiç:1o: mas llfl.ilavlio a f.miss4o do todos os bancos, 
ub<urvar qurl fii\•J era oss~ A iurclliguuui:~ IJUO S. E.t da dura da l·i cm diant•, nu mnximo do que tivessem. 
dava, :tiwla ha pouco, 1í doutrina <10 cilvto § :;". riJ11 :rtó então; mn,; nenhum dell~s podia ultrapassa-la 

t:m 1\1 de junho dvsto a11no rlirigiu b, Ex. o so- ernq.,anlo r•iur <lstive;sem habilitados para realizar sPDs 
vuudtJ avbo ao Sr. vi.:e !•rcsid•·nt~ tio b•n'o tlu ÜJ'óiSil; p~g.uwnt'" om o um. E por<Jne, tanto o prc.jtrcto primi· 
(F.mrlo). t·v.>, r:omo as ct'lerulas, fundavão so no f.,cro qno a do

• l) goVC!Il O i UI Jlêl i ,/, t'OII f,,rmando •I C ~0111 a Jll<l po.< la f!I'Ct;IUI:iO Jo j)O pel• Di Oa~fa provinha rla SUPOl<IUUOdancia 
.!., L.hro,toria •lo lmu'o rlo Br •. <il apres·nt;ll!a pelo u:Ji • • lell,•, o qu,, :;o :t pro•luccão c rlrju<za do paiz n;•~ 
"iJ uo V. E~. de .l2 dq con·,Jut~, JH.r.l ~uurÍ'ri,;reuL:~ uu crc"cooeUJ L•ur C!ULlo <jOO a cil'ônl çào ilbvrrosso ~entre. 
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de ponco tempo a qunntid .• d~ sup,r:.bundanta, a dopro·1 mente nos Est•,dos· Unidos, tlísso que devia causar 
ciucto continuaria, propoz a eommi<sNo, •lém <h t•Ulr:& algum "splnto o miuistro da faz~nda que apresentasse, 
emenda •JUO iscutava no primdro ~nno o bauco do Dru,il pa•unte :IJ camaras, llm orc•mmllo que dascol;rísse Ulll 
da con iiçfi,, impost• aus outros estab·leoimontos delliiJi• de{l.cit quo se orca om somma avulta~a. sem todavia ín• 
sslio, a do § 3", quo os suj••ituu to•los a roiuzir,·m a dicar os moios pre li&Ol para pr•oncbér esse dcflcil, 
aomma das nota• que no lint•1o 1• auno ti;oss•m na Cumpre-ma reeord•r eo n.>bre senador que o gvvurno, 
d•culacil••, na pr••porç.lo marcada no mesmo parographo na cnmora dos Sr;, deputados, onda fví uncewü a dís· 

E>tas di•po,içil<R da Jei de 2l do r•f(u~tll orão, pois, as cossão d,, orc•mnnto, j:l disso ·quaes sU&! vi;t;s o este 
bases em que se fundava o sy;toma delta. Etuquonto o respeito. O d•ficit não ó tão cunsíderavd cum• parerc• 
papel fosso superabundante, ora pr•ciRo ir anuu•lmcntc "'" tor o111culado o nobre ><nadar, mas é seguramolle de 
re•luzindo a sua qu·•ntidado; e o rrsultado quo se pro· muita impurtancin, Quaes os moias de prcencbe·to 1 
tendia c.!Jte; seria inf,Jiivel dootro do p ,ocos nnnos. O O nobre >enaóor dis.•o: • a creaç~o do impoiloa ou o 
Sr miniot·o da r .. Y.enda. porém, destruiu pot· um simples autmento dos aetu1os nl!o convém », 
riviso seu o ~l:8 tcma da lei, porqu•, não só isentou" O Sn. VISCONDE llE ITAPODAIIY:-Eu nlodisso nada 
!J~nco do Brastl da roducçno a que era vlmgado, rn•• a est~ respeito. 
81(lda deu-lb~ a r.culdllde 110 emitttr permauent,rnent• 
muito mais do que tioba em circut•c4o, qu~ndo a lei foi 
promul~ada, O system1 da l•i da 22 de ago•to f.,j, por· 
tanto, dedtruido, o ella revogada om suas bades e<~enciaes 

0 Sn. IIINISTRO DA FA%UOA:- Parc:cell•mo OUVÍr AO 
noLrd sena-Jor que niio era possivellançar sobre a po
pule.çiio novas contribaiçõe<, .. 

Nh ce attriuul, pois, •!<qui em diante o.< dfo•t•IS da 
lei áque1l~• q11o n prupuzeráu e liUHentárão : ao Sr. mi· 
nistro da f,zend•, e ao' qu• appl:ou ;fm o acto quo c li" 
praticou, c&ber:l a gloria dos beneiJciJs que ella ha do 
traz,r ao B·asil. 

O Sn. VtS'.ONDE DE hAoonAnY:- Eu n«o disse isso. 
O Sn. M<Nlsrno DA FAZE.'IDA: - Pois parocea ao 

govern• q·•• não er;• pru JefiiH induzir desde ji as 
carnorai a dar esso passo; que ern primeiro Jogar d,via
mos tentar todas as r•du,cil's pos<iveis, e que por outro 
lad .. talvez o f11turo do paiz não sojatilo aombrio como, 
&G fi~ur• "" nobre Renador. 

\'alba-nos, ao m~nos, a C@sídoração d; q11B por essa 
~podo nio será n•r.e•sario co•111nuar a <·xigir dos contri· 
buintes 2,000.0008 por anno pnr. res;.:utar fJ•P•l moe,1a; 
porque Sdtb ind•>culpavel qu~ o governo r.tiras~e c~m 
lantó dispAndio o p1pol do th"s"aro para o fim rJe resta· 
belccer o valor do meio circulant• e a•il'&Sio o l!Jncu do 
llr~sil emittir p1pel s'u em muit~ mnior e•c•la. SirviL< 
os 4,000:000,q, que S. E;; perle com""'" fim, para nco 
Jirmos a outras necas;idad~s de mai••r orv•r~da, o prlu· 
cipnlmenl• p•ra firmar nr,ss~ cr.,dito n:< ~urop1, e 
prep•rarmo-nos d,•ste modo para a ~rand<J opero cão •l• 
cred•t•J a q•Je tom1s inf.llivelmooto ~e recorrer um t8G4. 

• l<l•s po'q••e não nos oll•>receís j~. se nos disse ua 
r.nm .. ra do• deputados, todas e••as reduccOas q~e julgais 
po>Siveís1 • P<~r<Jila entenrJema• que ro1ur:cOes de 
~rnnd• ia.p•Jrtaocia não p6 tem Mr deter<uinada< a esmo, 
da 11oita p,ra o dia J~' na pratica da admini•traçllo que 
devemos, e;tud•r qu•us nquellas re·jU·JÇ~os que o serviço 
pu!Jii~o c·Jmport~ ~m grande detrimento das ne~eu;ida
des qu" são indo<Jlinaveis. 

0 811, VISC'JNOE OE fTAD1RAIIY:-P~r isso eu pedi 
qau V. III. med!tasR• sobre osse ponto para apresentar
no; om maio as reducçihs. 

Depcis f{UO ouvir ns oxplícncue~ do nobre ministro 
d• f .. z•m'Ja, t.•lvez tonlla dá t·•mar novamcute a p11lavn; 
por ora limi1~-me ao qul tenho uilo, O Sn. lfJNISTRO nA F.lZilii'DA:- Na camara do1 Srs. 

dnput>dos j:l o dí,.ern,s: em mnio, se acaso as cir· 
<=Dmstaocí.s flnaneelus do paiz aínda se mostrarem com 
tão foio aspect•>, as Cllmar;~s <'Siarila mais habilitadas 
com os da•1<~d que o governo colher, o o gaver110 estará 
mais prepuado p"Ta, de accor•to com as cawaras .• adoptar 
as me~ ida< que fororu in líspensaveis; l•ropbrmos, po· 
rém. de;dej:l rertur.ciles como seriào preci;as para nivelar 
~ reoeitl com a despoza, ou aconselharmos ás comaras 
novas tmposiçl5:.s, n!o nos pareceu prudente. Nio ba 
neste pro,:odimento o desejo du legar ao r~turo difficul· 
d, de,, para quo pns•ernos no prosenti um~ vida mo is 
<:ommoiJa. E;se procedim•nta á aconselhado pelo ·cri· 
t.rio com qac o governo deva ha1·or-se. O nobre senador 
snbo que não devemos att•nder sómente ás clrcnm~lan· 
cias linanc•íras do paiz; sem ,,conhecermos n necessi· 
<lado indcclinavel de modiJas quo poc1em ser muito 
sensíveis á popul,ç:io, qu; podem trazer comsi~o a 
suspensão do muitos servico• publ1cos, ul0um ntrazo no 
p:v~resso do paiz, não dovewos ~ pressur-nos o po•lir 
:\• camaras cs,os córtos profu<tdos nas despezJs publi
"ns, ou quo de1do j:\ de.:retcrn el.vaç<io das taxas dos 
imp.ootos n•:tu,cs ou novas contribui coes. 

O sn. PA.flANHOS (ministro da f•tzeuàa): - Sr. 
preriídente, a hora está muho avanc•d•, e, pvi<, vou 
com•car pela ultima parle do <iiscur1o do nohro sen:tdor 
pela província do llio de 1aneiro, resHrvan1u o m•i.< 
para outr• occasião. Nilo posso, tola via, deixar de pon
derar ao nobre senador quo o deficit não m~ parece tão 
cl6vado como S. El. o orcou.,., 

O SJ\. vtsc.ONDE n~ lTAoOnAUl' : - Dirigí,mo pelos 
documentai do tnesoura. 

0 Sn MINISTRO 0,1 FA~E~M : - ,, O bt•m ns•Íro 
que o anno passado, nutorisnnda-so o gworno para o 
ro•gnte de duus m1l contos"'' p•r•ol·moeda, por omis.<i!ll 
de apolices ou outra opmcfiu rlo crad!\0, soa ronda n~o 
cllrgasso, esta d•spoza não fOi considerada como ordion • 
ria, i-to é, como devendo sor f<ita pula receita 
orrli nnrh. 

Desse modo S. Ex cncnreco as õiffir.ulla•las no tl!e
souro a qoo o governo dHVIl s•tisr.z·•r pelos ro•:llf$OS 
ordinnrios. ~1·~. como di;sc. não qnoro por ou disr.utir 
a ímport.,ncin do d'ficit, qn.,ro >ómeniO fazer hmws 
obs•r•ncihls sobro a ultima Jlarto do discur>o do nobro 
senador. 

S 111' dt•vo ncroditnt· quo ó rom a maior ropugnancin 
qae ma V<'JO <rl!ri~'"lo a contestar proposicilvs suas, por 
que suba a nstima rrno c<•nfnwo ao seu caracter o o ros
pdtu que rribut·> ns &uns luzas. 

ü nobre 1cn~dJr, a!lu:lindo ao •rnc ~o pt>s~u ultim•· 

Passan<l~ á sc~und•• parto do discurso do no!Jro sena· 
dor pl'la provincin rto lHo do l:tn~iro, eonf"sso ao 
sr:1,,d,•, qu l mnravilhou·rn<l a proposic~o ~o S. Ex.l 
•A lei do 22 do ago1to do nu no passado nos disso S. llx., 
ust.í t'o>optla pnla lntt,lliganda qno lhe do11 o ministro 
da f,zcu~~ qu:mtu ao ~ 3" do art. l 0 ; esta hito!Jiscncil 

tiU 
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foi como 10 disso na outra eamara, um aborto ~rrancaio 
da; entranhas da Joi h · 

0 Sn. VISCONDE DE lrADORAIIY: -Isso não Ó IDOU. 

O Sn. !IINISTOO DA r A~ENDA :-Mns o nobre ~en;dor 
referiu est• co!Vparaciio qua f~i feih na cnmar.t dt.s 
Srs. deputados, n~o sei por qoem. Eu creio que, npczar 
ria •lesigualdade do for~as qno la entra o nobre s•nador 
}leio Rio de ianeiro, autorida1ene11as mMeria•, e o actual 
ministro da f•zend.1, poderei pro1uzir, renão ra:.õ~• 
convincentes p:ara o nobre senMor, ao menos ra7.~•'s 
1oui1o plausíveis que índu2ii.o outros a r.rer qu~ a inl.el· 
ligenoia por mim dad~ á lei de 22 do ago8to nào é um 
aborto, que ó fi I hll muito legíthn1 d;ssa lei. o qu., em 
todo o CIISO, esGa intelligeooia não imporll a rdvogtção 
r!~ Jai, nffo i111porta tirar a gloria t 1aquellas qu" r.on· 
corrarA'o para a su• promulgação, afim de a dar áqucllds 
rJue f1oje teem de ~)(ecutal·ll f 

0 Sn. VISCONDE DE !TADODAHY:- Gloria nenhuma, 

0 ~R. MINISTRO 0A FAZENDA:-Não é de hoje que dou 
á !"ide 22 do agos10 n iutelligencia que censurou e com· 
ll1tcu o nl!bre senador peh> Rio de Janoiro; o meu 
nviso dtrigldo ao rwbre vice-presidonte do toanco do 
Dr•sil esl:i .de acr.or.lo com· o que sem prA pensei a cst' 
respeito. Para manifestar ao senado IJS f11ndamentos da 
in1el1igencia que déU a r.ssa lei no ponto rm questão. 
Mreço d" ler alguns t~xlos da mesl!la lei e peco para 
isto licença, . 

O art. IQ da lei se exprc~sa nos sPguinles termos: 
'Lendo). • 

• Nenhum dos l1ancos, crca~os por deeretos do po~•r 
P.Xceotívo, poderá emiltir, sob alórma d~ notas ou lli
lhetas ao portador, qu~nlí~ superior ao l<rmo med<o de 
su~ emissão o;c1ada no decurso dn primeiro S'ln,slre 
do corrente anno, emqu~nto n:!o estiver habilit•l•lo para 
realizar oJIQ r uro o pag,lmento d• Ruas not1s; excepto 
se, além do lun·to d•sponivef ~~~de garantia o da• ou
tras condi;õcs estabelecidas nos re,pqcli~os estatulos, 
tiver em c•íx11. parto de seo capital rquiral~nle ao ex
cesso do dilo termo medi • de emiss4o, o f~r est~ parle 
representada por moeda de ouro nu huras rlo masmo 
metal do toque d" vinte e dons q li lates. nu por barras 
de prata d~ onze dinheiros na relaç~o filada pelo art 
s• do decreiO n. 1,72l do 5 de Foverdiro do 1856, CJm 
1\nto que o valor dostas não exceda â quarta parte do 
da moerta e buras de ouro, , 

Rcr.orde·se o senado dos tBrmos absolutos 1m qu~ se 
expressa esle nrtlgo; marca o limita • emquanto não c<· 
tiverem Ol ban~os hahil i ta dos para realizor em ouro o 
p~gamento dA suas notas •. E além deste limite, que ó 
o termo mó lio das emisSills do I• samestre do anno 
p~sHado, permitto uma Pmissão adrlicíonnl. Ist•l pelo 
que toca aos bancos cr~ados por decretos do poder exo· 
cottvo. 

I.endo este artigo, convenci-me do que o IPgi,Jador 
quiz proccdAr eom muita prud•mcla, porquanto, mar
Cindo um lilllile á omissão <1ss•es bancos, foi procurar o 
termo l!lé,JJo do suns ultimas omisFiles conhecidas, termo 
médio qno podia corrr:spond~r ató c•Jrtl ~unto ás nor.cssi· 
dades orffinari•s da circulação; e conseqoentomento que 
o ldgislador o loria sempre n1ulto em vist·l, om suas 
df,pusiç!í~s u1torinres, corno ponlo do partida c in~ica
d~·r das emissti~s futur .• s desses lnnr.os 

Jlo ourro modo o arlig~ se ••xprcosaría cm termos di· 
vers:;s, n~o t•ria lixado esso limllo por e~los Jlalavra": 
• ... rmq1nnlo ulltl os tiverem OJ lnncos hobililados 1mra 
rc~liz.1r em ottro o lHS'Dl91it·J do suas not.\S, • D•l outro 

modo o lcgi.~laior torn.uia io~o, nesse p!Ímei,·o nrtigo, 
bom exorcsso quB tal limite •ó servia para o primoiro 
Atino, o que no cabo dcsl.o pr .. ~o seria cuwplctnmento 
desprezado. 

Vamos á 2' p~rte do arllgo !Lendo): 
, Em quanto o hnco cto Brasil n~o pu ler rea!í.1ar 

tambcm em ouro o lllgnmento das ri!speoUvus nobs. sil 
poderá o !Jnvemo co11ceder· lhe a facttlda~e de elevar a 
cmi11ãn além do duplo do fuud.n disponível nror. lnrmos 
do a•t to, ~ 7', da lei n. 633 de 5 d,, jiLili~ do 1853, 
e do art. 18 dos estatutos do mesmo b·mco, quan·to hl 
con~r!ssão n.1o lho 1lér o direito da cmittir qu:mli 1 ru
perior uo termo médio da ewíssfto, c•feula•w p•Jr tri
mestrrs desde 11 ~u~ in,tallacão ~té o que !O ti ver CODI
plclada em mJJco d•J corrente anno • 

Para wtm. o tu a~ro•Ht,va I(Ue tarnbem o no!Jro sa
nador pela provincia do Rio llc Janeiro ... 

O Sn. Vt8CONDE DE !TAnonAnr:- AcroditaYil mal; 
tenha a hondnde de J~r o rueu di~curso. 

0 5~. IIINinRO DA PA7.ENDt: - V, Ex. nind.l 01!0 
ouviu n proposi~~.o que i.t erounciar. Esta 2" parto do 
art. 1• m'rc.1 um Jimitfl qua R~ r•Jiore Fó ~ hypotheso 
om qne o banr.o do Drasil twlu do prdil· ao governo o 
uso da f•culdade que Jllo couce•lu a ld de ã d~ julllo 
de J 853 ••• 

O Sn VISCONDE J>E 1EQUITINUOI'IUA:- Apoiado, sim 
s~nbor. 

· O Sa. MINtsrno DA f'AZEND,\:- ••• logo, pelo m•nns, 
dentro do primeiro aono, Regunrlo n cpioião do nobre 
senador, e;<e limito não tinh3 applicaçáo sew1o á llypo
'he~a da r.oncessiio do gow;rno; tlllr outros tu i' nws, dentro 
do pri111eiro anno, mc~mo se~un~o a opinião r•o n!lbrc 
son3dor p•:Ja pt(IVtncia do flio do Jan.,iro, o lla·•ro •lo 
Brasil pulli• elév•r a su~ crníssiio lllé oadu lho pcrmit• 
tissew os seu • oslalntos. Por conseguiu t~,•·stou sobre ~• to 
ponto de accordo com S. ~;x, 

O Sn. VI>CONDE DE Jr,\ nonu1r:- Eslà muito longQ, 
0 Sn. MINt•tnO nA FAZENO.!.:-Crcio que CSIOQ do 

accordo, porque abi não so Ularcl lim!te á emisrão do 
b•nco d" Draatl, senão para essa hypothese fS[l"Cial, 
que SR r• lere á f•culdado do r.overno. ou ao cnso cm que 
o banco pr;tenda PXc~der os linntcs do seus estatutos. 

0 Sn. VISCONDE llE JEQUITI~IIONIIA:- Apoiodo. 
O Sn. IIINISTno no~. F.IZENOA:- Aqui temos, poí;, o 

legislador exprimindo·Sil om termos taes, qqe ninguem 
poderio r.rer que um t .. l limite fusso dcspl'f"Z~tdo .logo no 
fim du primeiro anno, NtJ>t• 2" pnrt-J do 11rli~o tlenou-1e 
ao banco !1, llrasil, quanto d saa cmissio, intdralíber· 
da•lo,. 

O Sn. VISCONDE DE JeQUITJ~JWNIJ.\:- E nem podia 
deixar de ser as•im. 

O Sn. IIINISTRO DA nzr.:>oo~. ·-.... ~"' prnnedimonto 
do legislador rara C•llll o Lanco do n.a,il expliC.\•SO 
nalural c obviamenlo: o legisl:l'ior qui~ t.cr toda a 
altonçiio posiivel pam corn os int1ressos n>S·'i•los •lll 
~xer,lrdo do dueilo de ornittir dldv n es<O !J1nc11, CfUIJ, 
segnnd~ un!, linha um contratJ •:e.lelrr.vlo r.orn o go
\'Arno, e quo, Pcgondo outros, ainda mosmo quando 
scw1•J rlvsso ao nccnr .. lo havilio ontr·c ella o o uovr.rno, 11 

~:arHr.ttlr de uro cnutruto orn to:l:"tvia um c . .-t.dJL~J,~~im~nto 
do summa impOl'tallcÍ,, a ff'IO 11 J~j commoottdl impOr· 
tmros doveres, o qne, p·mau10, ll11Vb ~"r tratado com 11 

mail r I'C['Iida·le pns,1i .. ,1, 
N,> § l" deste nrligo se rliz; (f..e~io) • St1 a •~rnis.<rio 

~ctual tlc 'Jllal•rucr l;lr1co cx•;•:dcr oa limitc.i lh:ado~ no 

I 
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principio dejld a!'li!JO, srrá cll~ obri~auo a reduzi·l.la . no § 3° do mMmo art. I 0• A !li não se prescreve um li· 
"""e" Jilnítoj, don tro do pru~o r1ao ·o governo determinar, iJ,ito arbitrario para os bancos creados por acto do poder 
nunca maior quo o do eois nwzu.<, • llX€cutivo, proscrove·sa um termo médio, o ao banco do 

Par:l o nob•o seaad.·r pol:l pro~inda do Rio de Ja- ~r·sil deix~·so tora a liberdarto, marcando-se·lbe limito 
neiro e o u!Lo catociJ. is.J ; .. ,. csto paragrapbo; mas comr• mo ,ómaute ~H• o caso rm q11e depen~~ de concess~o 
W1ho ,,uviJo dizer~ IIUtrod ,1uo a s·gaud" part~ do d? gu.vorno, iólol ó, em que vrttonda sah1r das regra.s or
art. 1' nJ;~r,:an dc;Jo j, fi'' uv1 liuti~e &bsoltllo p•m 0 á1~1ar~as dos seus c;totutos, forman.do a .su~ emusito 
)>,\Ut:O do D<"i>oil, e11 d.·vi<• ICI' esto pn·a~mphn para por p~IDCJ,ml, uno do dobro ~o fund~ dJsponJvel, mns do 
olle tí·:or b~.:t cll.ro rJUo 0 b,1uc'J d~ lJro;il 11 ~ 0 lovo trr~lo ou em u!na razão) unda maror, como pela lei de 
dusdu low> um liuá10 ab.<oloto; que o uon Jimuo fui ;ó 1B~31he PO•I.<~~~ conced~r o ~~ver~o. . 
p~l':> a !IYjJütiH;~ elo 'lu••·< r ~lavM sua eu1i;s:lo ulém do .Aqui, Uú .§ 3 , sPguudo a lnt;lllgencla q~e eu com· 
duplo do fundo dispooiv~l por uu1a conced>ào do , 0 • bato, ~ l··~rs•ador~ ~esrne~tind~ n prudenc1a d~quella 
vumo; por•1uao1u o§ 1• sup[l(í~ quo os oulrus bancos su !'rrmem1 a prm~Jpal dJ~posJçlo, esl:lbalacer111 uma 
tehht!o uma e111i~sãu ateu1 do mJximo leg•l, 0 mauda rasmrcro annw.lsobre a emJssão do mo~ento, qoe é p~r 
qt:e 11 reltrinjão. su~ nataraza eventaal, sobrd uma omuslro qae podtil 

(II l ) dlJT;rír mail' daquelle termo médio, 011 06ht malta 
1.1 um apar c coolrohida, em virtude de circumilanclas extraordiDII• 

Nu principi11 d~ art, 1° trata·se dos bmcas crEndos rias e lransitorias, 
por decretos do poder eJocutivo, ~c devem as entender por Ihveri~ porven111ra coberencla da parte do legislador, 
prinoipio do artigo o seu primeiro pcriojo,., quando no art, 1•, mnrcando nm termo méJio para li· 

O Sn, V1sco~DE llE SEQUITlNI!ONliA :- c~rtamente. mite d:11 emissões dos b:~ncos creados por decretos do 

O Sn. )J!Nrsrne DA FAZEND-L :- B~m. presentes 
tf us disposicõeil, examinemos agora a rrstricçãu do~ 3•, 
que é n séde d• qa1stilo: (Lendo). 

• § 3. 0 S• no 601 do prazo de rrm anno, contado da 
pnbhcaç~o desta lei, os bancos não s11 acharem ainda 
l1abilitados P'lfa trocar ~uas not11s por mordJ de onm, o 
govrroo f.mi restringirarwualmente, emquanto n[o con• 
seguirem a.1te resulta do, J sornma das J<otas ou bilhetes 
cm cicculaçã:o, na proporçao qu~ marcar4 de accordo 
r.om o.! nlelDl••B h•n~os; nilo podon•!o eHa ser no primei· 
ro anno inferior 113% nem superior a 5 %, e nos annus 
seguir.tes inferior 11 6% nem soperior a 12% do dit' 
scrnma, na qual n!o se incluirá n que os mesmos ban~os 
tivcrcrn nd~tcionalmenla emilti•lo em virtud~ aa ex
Cf'pção de que trata o princípio desto LrLigo • 

A nltiOJ!l pnttB dt!sta drsposição ddiue bem o sou 
sc11titlo o applicacõeg, 

0 Sn, VISCONDtl llE lTADORAIIY: -Eu jã previa es;e 
sophisma, 

lJ Sn. JJJN!STRO 0.1 F•Z~ND.\: - Sophi•ma I Perdôe
me o nohro seuodor; poder li ser nrn paralogismo, mas 
niiG sopllismn, porque estou ar~awentando ae boa fó .... 

O Sn. vrscoNoE DI: 1EOUITINJF,NHA:- Apoio da, 
O Sa. VlsCGNDE DE hADOliAIIY:- Sopbi&l\).a.de ou-

tros, n~o é oe V. E.t. ·.• 
O Sn. MrNrSTno D.\ FAZENM: - .... o é súQlente a 

cons~iooch que tenho do minha opiniíio, que ruo da for· 
ças pau contm>\ar a ~pinü\o tão re•pi'Ítavel de V. Ex. 

A ultirn1 parte de;te paragrapho, traunoo da restric· 
c~o, excoptúa a quo os lnnuos tonh:lo Gddicionalmentc 
t·ealizado, ern uirtttde da ex~epção de 11te trata o prin· 
cipio dtsle arlig~. Pela letra deste par8grapbo evidente· 
mente o legi>lador presuppoz o m~ximo d11 emiu•o le· 
gnl, que en,, h.1vi:L permiltiJo 1101 b11ncos no ar1, 1°, e 
por i~so julgou nocomri~ ~eclarar que nessa restriccilo 
se não duvla comvrellonrler a omissão addicional, ilto é, 
a que acc,ogcessa ao m·llimo legal. 

A letn dr.sta pam~rapho, cornbinnd1 wm os termos 
em 'JDa está concebi•l:1 a llxacã•J do limite dd qno ll'nttL a 
primeira pnte do ort. 1°, convencll, n qnom estudar a 
Jei scrn idéa ant1cipadn, 1b quo o JesUaJor, qunnda atl· 
Silll f•llav.1, pru~upplllthtl quo (of; bancos O"ltVilO Cülll O 
ma:dmu d:~. omi:-IJ:Í·-' qntl Jbes orn porrni ttlth. 1~. n niio ser 
Msirn, senl10rcs, a pm•l~nria com quo o lo·gi.1hrlor mar .. 
cou o lit!iito du art 1'', d·.~!i:!pr'tW'•.·crü iult1irauwut: lo~o 

poder execntivo, e deixando toda a liberdade ao h1nco 
do Brasil dentro das raias dos seus estatutoa, aqui assen· 
tasse as re•trirtões, não stbre aqaeile límile, mas sobre 
a emissã'o do momento, emissão eventaal? I 

Com que basns teria o legislador fi.udo essas quotas 
mínimas de 1estricção, 3 a 5% no Bm do primeiro anuo, 
6 a l:l % nr.s annos seguintes, se elfas se releriamn a 
um 1 quantid~de inteiramente desconhecida ? 

0 Sn. VISCONDE JIE JrADORAUY:- Desconhecida~ 

0 Sn. MINISTRO DA FAZENDA:- DdSConhccida, por• 
que o legislador nüo po~ra saber qu9) seria a emissão 
ofl'dctiva de c~da banco no tlm doanno, porque ess11 emis· 
silo !! eventual, porlia sur maior ou menor, segnndo as 
circumHandas d~ momento. 

0 Sn. VISCONDE DE JEOUlTlNl!ONUA :-Apoiado, 
O Sn. AJJNtsrno DA FAZENDA:- Em l'lllação ao limito 

marcado na primrira l'artu do art. I •, compraheado qllo 
o legislador trvcsse uma bas• razoava!, porque pallia 
de uma em!ssilo conhecr;h; 1ans querer qqe os bancos 
no fim do primeiro anno, o semellrantemente DO! nnno~ 
srguin tes, deduzissPm S a 5 % de uma emiaslo cujo 
quuntum elle legislador n/io podb prever, fora om:1 
~xacilo de todo arbitraria. 

Iruh mesmo ncEte § 3° v~-se que o legislador qui~ 
proceder com a maior prudencin possível ; porquanto, 
estubelecendo essa re>trir:ciio annn•l, disse que ella llt 
f•ria d• accordo com os b1ncos, E11 n«o entro n& aaafyse· 
do qu~ estas palawas-do accordo com bancos-podem· 
significar e siguifie!o ; aceito a definição destas palavm; 
co«~o se acbn no reg11lamento do governo. Accordo, 
segundo esse regulamento, qaer dizer proposta dos 
blncos sobre o quantum da restricção, proposta que o 
governo pó1e approvar ou rejeitar pura e limplesm•nte. 
Mu aqui lemos que o legislador (se aquellas palnru 
teem, como crdo, um pensamento seria)· snppo1 qoa 
os b1ncos propuzessem uma tnxa de mtrlcç!o s11perior 
ao mini mo l•gal, Ora, o Jrgislador podia conceber 1eme· 
lhanto hypotb~se,sem presuppôr que os bancos se achas
som r.om o ma:ximo de e<Jlissilo que lhes pcrmittiu na 
primeira parld do art. 1,0 ? I 

o Sn. l!rAB DE c.nv,\LilO: -Apoiado. 
O Sn. MJNrsmo n~ r.\ZEND.\:- Vojo mais que assim 

nr.~to por,grapho como nos ro•gulamentos do governo 
núo sn determinou um prazo peromptorio dentro do qn•l 
essa t•cstti••ç~o d~vesso S'~r le\'a'.1a n c!Toito. Eli<l ó fixada 
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no segundo moz, mnl dd!(,I·SO nos bancos m.liza-Ja · e.mis!iio do llilhetcs menores de t:iOS nn ciHtoJ a da 2~S 
dnntro do anno srgointo, nüo ~c marcou outro prazo nas provindas roi Jimitacla a 2t:i% da emis&[o total, 
pn•• qu11 se tornasse clfectiv;~; pú1lo sur no pl'im•i'o ou sondo o bll!co obrigni!o a mantnr os ta rolaç:io dt• l para 
no s•gaodo mez, púl~ sur no principio, no mondo ou no á cmro a sornrna doJR ltilhetrs pequcuoH " o total da 
lim do anno. ernissilo 

Est,á maniresto quo o J~gi.<l:tdor n:i • •rniz •or tão res· ;o. qui t••mnP, portnnto, umn rl'!ti'Ícçiio RII!J<istcote qne 
trictivo como inculca a intdli~endn t(UO combato; por· ta~n!Jm1 reco h e suhrc o b~"co tlo Bn•sil. o l'fUil rccrd1~ 
que, se lo~o no fim do priwoiro anuo, nilo e&tando os om maior gráo e ab•olutamoniO ~ohro todos os outros 
bancos hahilitados para o troCil cm ouro, "' devosso bancos I 
concluir qao a emissão' ciroula.nte era Rxt:es>iva, a rc~· Mas a loi r.ont~m nind:r outra dispo•ição que tmila a 
trkçitll deveria ser immo•Hat'l, desolo •ntil•l Sd dovêra coarct;r, tanto a •mi;,ã~ tio baucu do nrii•il como a dos 
tornar elTctiva, c que não pro,;crevou 5 legislador, di:Í· outros tlroarlos por o1t~cretlls do poo1er executivo; é adis· 
xando ao arbitri•J t1os bonr.os realiza·! 1 dentro do anno P'"iç:lo tjue prohilie <JUO pos~:lo constituir seu fundo 
seguinte, no prtncipio, no meio ou no fim tlwo anno tlisponivel <l0111 as not•s do tlwouro t.los valores dd l 

Apreeiando eu, como tenho oxpostn, 11 letra o o es· a 5SOOO. 
pirito dessa paragrapho, r.onvonci· mo e contioúo na O Sn vtsCON!lE r.m fTADOnAttY :-Ora! era I 
convicção de que a rrstri,cão annual devia Jecahir, não 
sobre a emissão eff.ctiva, a emiss:i•l do momento, mas 
sobra o maximo legal <r~e tinha sido cstn!Jeled·lo na 
primeira parte do art. 1.0 Ora, dada esta inte!Jigencb, 
não ten1lo o banco <ln Dr<> ii maximo leg~l Sf!Tiiio para 
a hypQtb'cm da concc,,ão do go1•crno, marquei a restric· 
ç1io unicamente· cem rolnçno a ~sse limito, recuei esre 
limito e os dos outros bancos na razão do 3 %. 

0 Sn, VISCONDE IJE lTADORAIIY: -Recuou? 

O Sn. MINtsrno DA FAZENOA:- Sim, senhor; qulnto 
aos out.rt1s ba,•cos rcr.Utli de 3% o limitrs ou IDitXinw 
legal, que em nenlJUrn casa podem ,.xr.erl.:-r, e (ru:,nto an 
ba.nco do Brasil recuoi aquelle limile espotial qun lhe 
fo1 mar•:ado, para o caso de carecer do uma roncessão do 
governo. Som duviola blgum:L que actualmnnto a WIÍR· 

são do b1nco do Brasil é regul~da pelos seus est&tuto.•; 
e será diillctl quo al~unm, loudn o nrt. 1°, se persurda 
de qae O•tava na m,nte do l'gislud ·r marcH a cs<·e 
banco oatra restrirç~ .. quo não fosse essa; o ln opin1ões 
que negão abs•,Jutamonto que essa restrirç:1o ~nnual 
tooha applit•aç[o ao banco rto fira si!. 

1\Jas, diSFo o nobre s•>nc.dcr, desdo qae a emissão do 
banco do Brasil il regul~ila pelos seus e•tatntos, r1 let 
perdeu tod1 a sut virtude, t•:d.l a sn.t eJll:.cia, d~ve.so 
considerar rer'OJada; bem ou mal e•tí revn~~d;L I Entre· 
t~nto, senhores, analy•arl~ a dtuaçã" dos !Jwcos antes 
e depois dessa lei, vê-so ·que todos os bancos creados 
per d~cretos do poder ex~co'tivo já não podem emittir 
além do UUI certo limito que se acha ostab,fecitlo no 
Mt.l•e que annual~ant~ se restringe; assim como tam· 
hlm qn; o banco do Dr._iJ, qu•lqner que seja o sm 
.fun•lo tllsponivol, ·nã·> púJe podir ao governo quo u.1e 
da far.nldade qae tem pula Jel do á d~ julho 
~e 1853. 

O Sn. ~ttN•srno DA FAZENDA: -V. Ex. pPrdoo-me, 
ni<o pr.dnrá tirar n importancia que tem esta disposição 
nas mãos do governo. As nrccssidadus da ·cireolacãe 
podem oxisir, o ató certo ponto j:í. teem exigido, que :i 
maior pa!Le das not~s drculantos do tbesouro soja das 
cla<Ees de 1 a 5SOOO; o tootos r.omprehen,Jt•m a diill· 
cuidada com qu·J lnt•r:io os bancos rara ohtPr notas do 
tiwsuuro que lhM servia do l.stro á 108 emis•ão e dó 
mur:.fha •o Sl'U fundo metallieo. 

Corno, ~ois. ptlde-so dizer que pela int,JJigrnr.ia que 
dá :1 lei d11 ~2 d" "go.•to, fH•Ia liberdode que reconbcco 
n~~ lnn••o do Bmsil de fm•ttir dentro dos limites dos seus 
e;tatutus, a lei desappnrece intdrame:,te? I 

O Sa. vtsr.ONDE DE lTAnOaAuv d:i um aparte. 
0 Sn. ~IINtSTnO DA FAZENDA ; -V. li')(. tfnhn enuli· 

ciado a sua prr.posic:1o t•m termo; muito absolatos. 

O Su. VtsCONDE DE JJlQUITINitONHA: -Ainda as<im! 

0 Sn, !CIN'ISTRO DA FAZENOA; -Ainda as1im, per· 
dóo-me o n•br•• sen>dor, t"mos a rA>!riicão do bilhHOS 
de menor v•l••r, A temos ess:t prohihiçito quanto ás no· 
tas no tbesouro qao podem f.,zer parto do fundo dispo· 
nivel rios hm.,.,s, 

O Sn VI.IC'·NooE DE IT.IDOnAnr: - Ntio quero matar 
o~ outros knco< ~ f•voroeor o banco do Dra>U; minh~ 
upinino nilu é est1, 

O Sn. SouzA FnA NCO : - Apobdo, eu lambem n1lo 
os quero matar. 

0 Sn,lrtNISTRO DA FAZENDA: -Mas eu creio que 3 
l~i rtiio mnt1 os 0111ros bnncos; o se ella os não mata 
não ú o banco do Drnsil quo os ha de mat•r. Ropllo, 
quo a lei fica com toda a sm1 cillcaeia cm rclDCãtl aos 
banco3 r.rol!llos por decreto do podor executivo, roesmo 
sob o ponto do vbta do nr.bro s<'nador pelo nio de Ja· 
uoiro; e qt~o, quanto •o b:rnco do flr.tsil, está cllc Sll• 
jeito 11 rewic,·üos tambRm muito importantes. 

O Sn. SILVEIRA DA MonA :-Os outros morrem. 

N1io parilo aqui ar. restrircõe.~ da ld que so dis.<o ro
v~g.aaa. A erui;;ão dos bilhotes do menor valor f•ri pro
h•btda .• todo< os b Lncos crea lo< por decrotos tlo podflr 
•·xecut1vo; nem nm dei lo~ púJe ter 0111 clrcnl<•ciio hi· 
lhe to< mcnoros do t:iOS n.L c~ r to e de 25S nas pru1•incir•s 
Acaso Cih disposição ó f/o pouca im; ortoncia? O no
bre senador é muito versado nostn• mnlerils, mas ha ~o 
consentir que ou con<~<f,•ro es'n restricclio como snrn· 
mamonte importante I No pouco qoo tenho lido allrnndi 
que taes bilhetes s~o os qu~. iutreoduzindu-se :i forct• 
nos canaes da circulncão, oxpollom tlell,\ as moedas mil· 
tallie.os do igurws dcnominaçüos. Esta r•stricç:io foi 
r~rm•tta•sa•me a phraso, o ~olpa riu mc<tro dado pol:r 
let ile 22 do :~gosto n~ omi.istlo 1los bancos, se•ura. 
menta com o intuito mui:o patriotiw d~ impedlr os 
abu.<on a quo oll•:s podom ser nrrastra·Jo.•. 

O Sn. MINJSTno DA r.IZEND.l: -Se morrem não ú 
por causa d• intolligcnci" quo dei! 

U hanco do Hrastl niio t scnpou a essa medida, ma 

0 Sn. VISCONDE DE lTADORAÚY: -V. Ex, est:l mos~ 
Irando. 

O Sn. Su.vE'nA n,\ MdTTA : - Fic~o 
do~ i ~11;1r s de cxh;tc nciíl. 

O Sn. PnEStnEN'rE: -Peço attenç:io I 

om condicões 

O Sn. !ll~t.wno nA F.\ZilNOA: - Poi.• .~e V. Ex, me 
conv1Hroer de qtlo o.< uutros morrem, porque o banco ro 
nrasil vivo, llU tirarei a eonclu>:io do quu t•·do.• morre· 
ri:in enm" int,Jlir•Jnr.ia quo comlnto I 1.1Jwindos.) 
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O S11. ~II.VEJRA n.1 Morr.1 : - TaiVHZ. 
0 8ft, VISCONDE or. fT.\DOR.IfiY : - E•tJI ong~Mrlo. 
O Sr.. SI!, VIl! nA 0.1 MoT'I'A: - Coro tt iotr,!ligBn .. i< rl" 

V Ex. morrow ~ólnJu to os pciJneno~ ; Jwlo IIIllflOS ueli • 
nhão. 

O Sn. mrmrno 0.1 t•'A7.E:;o.l :-0 nobro senador pnnrle
rouqn~ segnnrl" osprwcipiu> ~rra!IS <Jll" sor•irão rl••h:~so 
a es.- ld, a líb•r·l•dc qno "miuh:~ opi<~ião <loi~:"'o lnnco 
do Drasil Vai in~t:iramente do PIWOOI.rll ao pen~arn·llllO 
elo leginl•dor. Gr·oio ter ouvido 11 S. Ex. qttd, uau• vuz 
que os bancos no priiDciro auno n~o ~stavão h .bilita· 
dos para O trow 0111 I'UfO, S•l dovtlrll COU.:llllr !fll~ t 
CfDÍRstlo cir,mhLnlo era excO:!&ÍYa e jJortamo ctt!vóra sor 
rcstringi<la. l!:u r.onr.edo an Mllro sonarlor qu~ c.<IC~ 
prmcipiosaejriQ tólll!hsoluto~ como ello ~senuncwu; m~s 
per~onto : a lei qui~ •óm,nt• twr meio dessas restrir!
çGes sue :.ssivas cll•gat' ao se11 tlm, do um, circulaclo 
normal, constituid~ por moeda matalica e ptpd r"alí· 
savd? 

O Sn. Vlsr.oNnll oE lrAnOIIAltY:- Sim, senhor. 
o s~. V!SCONIIE DC JcourrlNltO~ll;\: -Decidida· 

mu.,to náo. 
0 Sn. VISCONDE DE !TAD~RAHY:- Decididamente 

sim. 
O Sn. awmrno n• r.IZF.ND.I: - Etl digo que não, o 

Jleco h·:•nc:& "" nohr• sona•10r para prova-lu, A prova ir· 
refra~av•l e•t~ r1o § !) 1 do mc~mo •rt. l 0 , 

• § 9." O gQveruo' pnd•r:i promover o re•gate do 
papet rno•aa na f6rm' n:• ltli n. ~O I oJo 11 do setembro 
d" IS~ü. &o;n prejuízo da dispQsiçffo do art. 2' d~ lei 
n. 683 ae 5 de j11!no de 1853. • 

O Sn. vt~CUNllt: n~ I·r.IDúnAlll': - l>so era um 
auxiliar. 

O Sn lllNtSTRO nA FAZtlr-<oA : - Isso quer dizer flUa 
o lt!gislat1or niiu s~ 1:0ut~ntou t<Ó com a~ rt~strieçúeN im· 
p~stas 110s Lanr.us e com o ro<g11t1 do p·.p~l-mo~da 
inr:umhillo ao !J:~n•:o ,j., llrasil," por tsso d1s.<c ainrla 
ao governo- • continuaretJ autorisa:lo, como escaveis 
pela lei de ll de S••lernbro do 18ill, P·•r• retirsr tiA 
circulação m~ior ;omm:• dn papel moeda. • Evidente• 
men1c o Jcgisll11lor não queria ch~gar ao seu flm uni· 
camBnte por m••io rhs restrir:çú"s anuua•s. quando, res· 
"alanl!o-s• •nnualmeniD dons mil conto~ do f>apcl 
mo~aa, •utoris:,va o gov"ruo para nccAlerar esse r"H· 
jlate. Este p•nsamento do legiRiartor é bem claro, 
q11anto waior som ma rio p11pel moeda so ratir.r d~ dr· 
culaçilo, mais depressa o fim da lei ser:í. jlraenchid~ I 

O Sa. DIAs os C•nuLuo : - Aluilo bom I 

O Sn. liiNI.GTIIO n.t r.IZP.Nn.l: - ... queria ir gm· 
dualmentl1, 

O SR mc~~DE DE ITAnonu1v: - Sem duvida. 
O SR, Mr.vts·rRo IJ,\ J.'.IZE:<O.I:- li: ent:io era n.ltural 

Qll''• t•:nrlo lixado com tanto criterio aquellelimíta àc1 
art. 1•', 11ilo o rl<•.•preza~;e logo no.~ 3"; pois ó >nbido 
qae, so uma ctrculac•lo supllrahuurJante tr"z inconvonien
tos, ínconvr.r.icmtcs grave:~ qu.11 Wt1os rtós reefdamos, tam
!Jcru é fMa tle ~uviola que, se por ar.aso prctendeascwo8 
pn8sar ~le um s~lto do noS.'O c•tado monotario actualjlar,\ 
H p~r!,.to, a grande escassez tle DJOio circnlanto qac cn· 
trct>n tn su sentias~ traria muitos prejuízos e soll'rimotJtos. 

O Sn. F.srii<.\Z: -Como se podia operar o pagamcn· 
to om ouru ~o lim do tre.~ annos ~ 

O Sn. 111~rsrno DA P,IZENDA:- E' outra quest:o. 
O Str. Fr•'UIIAZ d:i um apurt~. 
0 Sn. ll!SISTRO DA FAZEfiDA; -0 qao ha lia SÍO• 

guiar ,,osta r.ontroversia é CfUO eu pela minha intalli• 
ge11cb julfl" dcfdndor a lei i.le 2t de agosto, mostrando 
qae elh não é tão remictiva como alguns di1um ... , 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITJNRONaA : - 0 que cabe 
aos sens autoras. 

0 Sp MINISTRO DA FAZENDA; - E 08 autores da lei 
se mourão por isso descontem•~. r.omo agora onobrese· 
nador p·la B•hia no sea aparte; j:í o nobre senador me 
recorda o projecto de 1850, como so porvantur4 eu o•· 
ti vasso desconceituando o seu projecto do anno passad11l 

O Sn. SnvErnA DA MorrA: - Ni>to ba alguma cousa 
de curioso, não ha duvida nonhu!lla. 

O Sn. !tr~rsrno M Fo\ZENDA:- D1mos, port!m, que 
as apprehensílns do nobre senador pelo Rio de Janeiro. 
qaanto ti omissão do banco do l!ra~il, so realizem; per
gunto eu : não está ahl a asscmhl~a gfral para tomar 
qualquer profidcncia que s~j~ ainda mars pecessaria, 
on no sentido de tornar esta lei l'eouietlva, ou no 
sentido de cornplota-la por outro maio 't Qaem inhibiu 
a a~sembléa goral d• tomar qualquer providencia ulte-
rior a esse respeito? · 

O Sn. VJSCilNDE DE IrAnonAm· :·-V. Ex. podia ter 
apresentado um projecto. 

O Sn. lltNtsrno DA FAZENoA:- Nem o ba.nco do 
Brasil, nem os outro3 bancos teent ~h usado; o facto é quil 
olles toem as .1uas emissões &c{oem do limite legal ... 

O Sa. DtAS DE C.lnVALno:-Apoiado. 
O Sn, ll!Nrsrno DA FA~ENDA: -E se abuso appare

cet por parte do b~uco ao Brasil, repito, ahi estão as 

O Sn. li!NISTOO n.1 J·'.17.WND.I · -E' minha íntim~ con • 
vicção que o legislador n§o quiz se1· tão restrictivo para o 
h\nco do llrasil como pua o~ outros !Jancos ; quo es
perou o r'soltado, r1uo tão ~ani•monto wve eru 1·istas, 
não de uma,,; d~ suas disposições, mas do complexo 
de to :las e lias .... 

O Sn. Dus DE C.\RYAL!to:- Elle n~o póde abusar. 
O Sn. mNJSTno DA FAZEi'iD.I : -Portanto, não vejo 

razão algutua para que se diga qu·l a !ti do 2~ de agouo 
do anno passado ~stà revogada I 

Termino, Sr. prosiJeu:e, porque não devo abusar por 
O Sn. SrLVE!R.t. DA Mo'fTA:- Dispoz do meios di· mais tampo •b paciencin do sen.du. 

rectos o índirectos. O Sn. YtscoNu~ oB 1EJUI'rJNUONtl.l:- Ro•lizou-se 

O S ! minha proJ'ccia. Tudo is~o mostra o quo s:io lots mal R. lllNlSTRO DA F~ZE:lOA: - ... O qUil mUCll\1 O 
essa restriccffo, ello o6 Jwuvo com a prudonr.ia c e<jlli· Í•lÍ!as I 
dade qao eriio propri11s do sua snbo~orh l E ess• pru- Tendo ~a,• a a hora ficou n dis~ussão adiada; e rntiran· 
dencia, senhon•s, nto p:tr'"" ru1111o jnstHicad~. o lt'gis- do.scl o S;. Miui,tm com as formalidades do eil)'lo ; o 
lador não quiz ir tio 11111 salto a ess~ •ituaç~o...... Sr. l'resitla1·t 1 deu phm a ordem do dia da siguinto ses• 

O Sn. YliCO:lOE !I!: Jr:QG!TilltliJNif.l : - N5o dcv~rn ;(to: as matijri~s j:l d~sígnadas. 
quer~ r. J.r.v.1ntc•u-1c a so>ssão ns 2 hora~ e m;ia da tarde. 
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'7 :;n 1essiio 

!l nc SllTlllrnno. 

Prcsidcncia do Sr. visconde de Abacté. 

~hdo n D. Thert•?.n nlnría do1 S:l o 9ílva. vini'a rlo ~oarc1.1 
tia nlfonde~a d~ 1" classe José Mnri11 de S:l a Silva. 

• Art. 2 ° Rov~g~o.so as di.<posicõcs cm contmitJ, 

SU!IlTAnro. - Expcrliorot~. - Der.rrtos ~obro pArJsú~s 
- A pprov3~.ão ~~ rcrtacçúds,- Dl.<carso do orador da 
rlt•puhçào qun f .. i foliei ta r a Sua ~lllgc,,tado o Iropora
dor no dia 7 de setomiJro, llo<post~ da Sa•• Ah
gorstado.- D~daração do Sr. Vascon~:allos. -Ordem 
do di11.- Heform11 do serviço da secretaria do senado. 
...:_Matricula da c.<tuoJantes. - noprcsentação rio SP.• 

nado na inaugur;çilo da cstatua do Sr·. u. Pedro I. 
Obsorvaçúe~ do Sr. Vasconcellos, - Ilesolu~ão bobra 
o orçamento. Discur~os dos Srs. Ferraz e Dias da 
Carvalho. 

• Paco da r.amara dns doputudos, em (i do sct•mbra 
de 1861.- l'isco111l" ac Camaraf}ibe, Pr<•i~onLo. -An· 
lonio Pereira Pinto, I" secre!imn.- Frauci~r.o Janua· 
rio da Gama Cerqueira, 2" secre!ario, , 

Forão a imprimir: 
Dons offido& do pro>ioleJJto d11 província do Amn

zonns; I." acompanhando 4 exemplarr•s da Falia que 
dirigiu á nssombléA lr•gi:~lativa da mesma pr~>vinda "" 
dia 2 elo m~io do corrente armo, e ~romcttondo a romeHRIL 
dos dorumentos concernentes, Jogo que esoives>r.m im• 
prcssos; 2° acomparJranclo os Jocomentos que lrodica no 
1" oillcio. 

J?o•ão pua o nrr·hfvo, 
A's 11 horas da mnnM, achando·se prMentes 30 

Srs. senadores, o Sr. pr~•idente abriu a scs;:io, 
Lida a acta da anterior, foi approvada. 

EXPEDIENTE, 
O Sn. t• SECRETARIO Ieo: 
Um officio do ministcrlo da guerra, a~ompanhando 

um dos autogrnphos do decrP.to dru nssembléa geral IA· 
sislativa, que fixa as forcas dd terra para 1862 a I863, 
no qual decreto S. M. ll Impmdor consento. Hemettido 
para o arcbivo, mandou-se· commanic~r á camara dos 
SrR. deputados. 

Um dito do 1° secretario da camnra dos Srs. deputado 
acompanhando as seguintes proposi:cil'es A, B, C, D' 

' • A assembléa gorai resolve: 
• Art, 1.• Fica approvada a pensão annunl de ~ZOS, 

concadlda, por denreto de n ~e maio do corrente anno 
a D. Joaquina Caetana da Rocha, viava do brigadolir~ 
José Joaquim da Rocha, sem preJuízo do meio soldo 
o:rne perceba. 

" Art, 2 ° Revogilo•so as di~posições Am contrario. 
, Paço da camara dos d·eputados ~~~~ 6 de s~tembro 

ola 1861.- Yi.eonrle de Cnmaragiúe, pmi~ont•.
Anlonio Pereira Pinto, I.• secretario.- Francisco 
Januario da Gama Cer!Jueira, 2• secretario. , 

' A assembléa geral resolve: 

Forão upprov,.das I•S seguintes redacções: 
i• das emendas do semdo 11 proposição da camnm 

elos Srs deputn·lo~. acerca da igreja du collegio do Ro ·ii"; 
211 d3 proposição da mesma camRr;L,approvando o pri•i· 
logio concerli•lo 11 Guilh•rrDe Bouliech, 

o Sr. visconde de Uruguay dtclarou que a depulnç~O' 
encnrr~garla de ir feliCitar a Sna Alagostade o Imprl·• 
rador pelo nnnitersario tia in 1~pandc reia do· õmpP.rio, 
cumpriraasuands,~o, c que ello, c~mo orador da m•sm~ 
depuraciio, pronunciara ante o mesmo Augusto Senhor 
o segulnte. 

• orscunoo 

• Sr•r,har. - O FOnarlo vem respeitosamenro, wprn• 
scnlado por e•ta sua d"pulaçiio, depô·r neo!a dia mui• 
n~ntemente nacion ·I, ante o rl!rono de Vossa Magestado 
Imperial, ns iDas jubilosas congrktulatties, 

• C·ompletã'•·se hoje trinta e non annos, senhor,. 
contados do dia em que o inclyto pai da Vos>Sil M:rg"s
tado Imperihl leva1rtoo, nos nfflrrunudas m~r,ens do 
Ypiranga, o !amo•o e fHiiz prég[o q<oe nos r.onstituru c· 
apresentou aas oll'ros do munllo nação livro e inttep~u
dente. 

• Durante esses trinta e nove annos, tnmpo ho}r1 
lon"o na vida das nsçaes, quantas convulsü~s. quaut11o 
mudanças t•em profonolamunt~ revolvido e ugrtaolo ou· 
tros paiz•s I Quão divorsaR fórmas apreseutão algumr 
daqutJias IJUO onti!O tinJ~i!O f ' Art. 1.° Fícaapprovada opensA:oannual da I:OOOS 

concedida, por decreto de 8(} de abril' do corrente anno • Se algumas nuvens hão turva• lo os no1sos huri~on
á D. Luiza A~elalde da Vict'oria Soares de A ndrrla, . tes, teem·se e Nas desvaneddo falizment•, n um-a uat:frO' 
filha legitima do fallellido marechal do exercito rcfor- tiío nova como a nossa vpp:.reco, rlocorl'itk• :•qu•llo 
mado,harílo de Caçapava. espaço de t-.mpo, rom o mosmo prirn11ivo amor á mo• 

• Arl. 2.o Rovogão·se as dísposrç6es em contrario, narchia consorci8da com a lihord~de, mnis escl:trecido o 
• Paço da camara dos deputados, em 6 de set•mbro •xpoliente, com as mesmas primitivas inslltuicões poli· 

rle !SOl.- Visconde áe Camarayibe, pmidente -An· ticas, apenas modifrcadas segundo as Ati~eucías di! 
tania Pereira Pinto; I• secretarb -Ftaneisco Ja. op1nião e por meios constitur.ionaas e pacifi,,os, 
1m a rio da Gama Cerqueira, 2°' secretario, , " Foriio os ascondeutes do· Sr. D. Pedro I, e porta roto 

, A ~ssemLléa geral resolve : do Vo;sa Nngestarle Imperial, ossa larga succesbào dt: 
• Art. 1". Fica approvru~ll a pen·são annual do aoos wooarchas, o de muitos grand~s monnrchas, os IJUS, 

conce1ida, por decreto de s de novombro de I880, á D. como se prenentrssem fat~roM destinos, povoarão o Brasil' 
1\laría Naibalta Gerard, vi uva do Dr. Augusto Francis- e o desenvolvür~o; os que tanto delle •midárão, com 
coni. preferenria ds suas outras colonins 0 c assim preparárão 

, Art. 2•. Revogfio·so as dispo!içGos em contrario. o caminho para sua indopendencia. 
, P<~co da camara dos deputados, om 6 de setembro • Fui o Rllgusto pai de Vossa Mngo•tada JmJlerial 

de IFGL- Visconde da Camaragibe, pr•sidcnte. -An· quem a proclamou, quem a tlrmon, quem declarou no 
tonio Pereira Pinto, 1• secretario.-Franci!CO Jan!la· principio da primeira pa~ina da sua obra immortnl- a 
rio da Gam" Ccrq11eira, 2" secretario. , constituição -que os citl,diios brasileiros formão uma 

nJçfio livro o inrtcpondonlo, quo não admitte o:om qoal-
' A nssemb!en SOl'Jl resolve: quer outro l~co algum do união quo ·~ upponha á ;ua 
• Art. 1.° Fica approvada a pensão nnnual de 400$, inrlepondencin. 

cnnce:litlao por rlecrt'lo de lj. de dt·zcmbro do armo pa"· • Foi vo~,a Mnw·st~dl' Tmpllrial 'JUOIU hl trintaannos, 
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it\n11n. O:l iur.mt:i 1, con·wrvou a DitZ c a. int1•gridndc dostc 
formoso c vasto IUitWIIO. Jf VuHsa Alag•Jsla,Ju Jrnporí>l 
•raum ha viu lu ll uw anu•,s, mais !lo mcla<lo do tampo da 
IJO,,sa odst~ucia na<:iurml, lev:.do pdas insplri•çG•s da 
justiça, d:t sabuilurh e da Ilho r lado~, consolida, dosenvolv« 
110 moi o dus vi :issiturlc., '' dillioul·la•JHs dos tempos om 
que vivemo•, a granilo o gloriusa obra ~a nossa iude· 
pondencia, 

pt!llo dispensa do oxalllO$; o que sa )Iode é que os HU· 
mos feitos por um eotudante na oocola c~utral srj:io 
aecitos um qualquer da1 ac~domias do imperío. 

Vciu :i mesa oscguiatc artigo 

ADDITIVO, 

, E' o governo autorisado para mandar que os fxamt~ 
dos preparatoritJs, t.ítos na esc11la central por Ttborcio 
do Andrade Valla~ques, sejl!o aceitos em qualquer dos 
r.nrsos jurídicos e acadewkos do imptrio, S. R. -

• Quanto• laços, quantas recordações lí0ão a nação 
llr:~silotra li gloriosa e IIDWMredruua m· moria do augu>to 
p.1i de Vossa Alag•~stado Ir~perial, á Vo~sa .Mago•tadu 
Imperial, e :i lmptJrtal famtha I Quantos Utufoj ao nodso 
amor e á nossa gratíJáo, MJnbor I 

, Digne·S• Vossa Mag .. stado Imperial acolher benigno, 
c.Jtn as congratulacõ's do sunadu, on >Cus protestos de 
muar e dc~íanc:io á augu~t:1 pP.R•Oil· ád Voosa .Magcotade 
Imperial e à lmjletial !otnilia, • 

Ao que Su Abgest•du ~c dignou do dar a seguinte 
1C8jlOt.ti. : 

, Cor.lialmcnlo me a~,qorio ao jubilo uo senado pelo 
anniverdarío d• no>sa. ~lonos~ iJII'Iependeneia, 

O Sr, pre~idou!e 1isst< qu•J 11 resposta •la Sua ~hges· 
hde o Imperador era recrht:la r:om Jlluilo especial agrado. 

)!;w seguida r,i 5ortea·t • a dupu!Jll;ão ~ue devJa re· 
c•bcr o Sr. mir.í•tro da r.z.nda. e fii:OU composta dós 
~oguint•JB Sr;. ; Swimbit, viocond~ de Sapucaby o 
D, Mauocl, 

O SR. VASCONCELLOS:-Sr. pro·idento, ba poli• 
~os dias cu tive a houru dB entregar a V. t;;x. um pro
jecta cm que accoroJou a comUJis.•ii•• mixta ~esta casa e 
da camara temporuia, afiw de ~cr rdurmado o regi
muutu commuJJI, nn parte em IJIIA exi~e motado e m.d~ 
um dos membros de cada UUiil áas camaras pars cdobrar. 
se a. sessão sulewne de abertura d., ossemblóa geral. Na 
coBformidade do mesmo ro"imento commum Cbta pro
po>ic:lo deve sor apre~eutada símulta•l•amonte em ama 
o outra casa, Eu con~urJ~t com os !J, nrados membros 
da camau tempor•ria, em qne a. discussão começasse 
naquclla camara, aguardando u senado ao depois a ma· 
teria para ser tomada em ecnsíderaçào opportunameote. 

Peço porhnto a V. Ex. que se rti~ne. quando cntan· 
dor eunvenient~. mand<r ler o pr••jeeto at1m ue constar 
que se cumpriu o regimento commum neota parte. 

O Sn. PnEsmENT&: -Já se leu o rm•jecto e foi man
da~o a imprimir. 

l'alla1ques, • .·· 
Se nau ap"iado, foi rejeitado sem debate, e logo em 

seguida o projecto com o additivo, 

nSPRESENTACÃO DO SEI'IAOO NA 1:'/AUGUR.AÇÃO DA ESTATUA 
DO SR. D, PEDRO L 

O Sr. presidente declarou que, lendo o senado deli· 
horado tJUC fusse representado por uma deputacfo na 
solemnidale da inauguração da ostatua equeuro do Sr. 
O. Podro I, imperador do Brasil, passava·se a sortoar 
os membros da mesma deputação. 

Forào designados os Srs, Vianna, barão de Cc-tegipc, 
Vasconc~Jias, bar§o de .lluJítiba·, buão de Antonina, 
visconde de Albuquerque, marquez de Olinda, Si· 
nirnbú, D. M>noel, Rodri~uos Silva, Araujo Rib~iro. 
Mon~es dos Sant JS, Pimenta Buano e Dan tas, 

O SR. VASCONCELLOS: Sr. presidente, peçolicanc~ 
.a V. Ex. para observar que a sort~ acaba de designar 
tres de noss.,s dlstinctos collegas que realdem em pro· 
vincias. Estou que ello~ apredaráú muilo a !Jonra du 
vir MSÍ>tir á inauguração da estatua equc11tre do Sr. 
O. Pedro I, mas ~óle acontecer que, por qualquer in
conveQiente, e1les não ro!llpareçiío. Assim, eu pediria a 
V. Ex. que sort•a• se tres mPmbros para subsmuir aos 
s.s. barão de Cote gipe, barão de Antonin& e Gabri~l 
Mend, s dos Santos. 

Eu f•co em obscrvacl!o para não tJcar incompleta ~ 
deputação que o senado quer qae sej& numerosa. 

O Sn. PM~liDEI'IrE : -Seu nobre senador dá licença 
dir·lhe·hei o seguinte. f1ad~-se fa~er a cada um dod 
Srs. •eMdores partícipaçfo de que forão sortea~os para 
comp6r tsta deputação; ora, aquelles senhores que ti· 
verem algum impedimento para as•i•tir ao act•l, recq
bendo esta participação·, terão dt1 cc•rnmunicar em res
posta que não pudem rompareoer, ~ d•pois desta decla· 
ração é q11e me p11ece que o senado poderá então proca· 
der a um novo sorteamento. O Sn. VASCONCE~Los:- Be!ll, 

ORDEM DO DIA. 

REl'ORMA DA SECRETARIA DO SENADO, 

O Sn. YASCONCELLos:-Eu acho sempre muito pro. 
ceduntes as obJervações de V. Ex., mas peço perdão 
para observar que o Sr. barilo de Cotegipe wiret~-ao 
com Jiconca do senado. 

Entrou em a• discuss~o e f~i)sem olt·llal~, approvada a 
intliraçrro com a amoeda do Sr. Fomim Ponna, autori· 
sande n mesa a reformar o serviço da s~cretaria, archivo 
e biblioth~ca do scn~do, 

O Sn. FERRA~; -Apoiado, 
0 Sn VASUONCELLOS:- Um ~litro coJiega nosso SO•r 

tendo con>ta qu~ retirou-se já p:•ra a sua provincill, a 
assim V. Ex. t1iio tera tewpo de consultar o senado 

MATRICULA DE ESTUDANTES, para resolver. , . 
A rusp,•itu do St•, l.nr!io tl6 Antomna, ncba·so na côrlo 

Pa;gon-~e á 311 disculsilo do projecto autorisando o V. Ex. pó1e orde!IDr que ~•i'• consultodo, m~s quanto 
go~ert10 a mand:tr ma~ricular .o. o<tU<bnt• bllooel P•dro ao Sr. G1dJri~l ll!endos dos Santos o ao Sr. barao do C o• 
Cardoso V1oira, com o uJdmvo do Sr. VIsconde de tegipe, estes não so achilo m~i~ ua c~rt•. 
Sapucahy. o g11 , r1n:sw&NTE: -Convindo o >onado, vni sor· 

0 SR. YALf,ASQUES:-Tenbo d<'nprosont3r a o.1to te:1r•~O dons S•·s. sonadorcs oru logar dos que estão nu· 
projecto 0 sogcinw a1·ti~o additivo. Visto como S<' cou- sentes o a quem niio se pude f•zer a oportuna partici
cctle 0 f•VOI' a osws dons ostudanloR, parL'CO·IIIO quo o pn\'ilo. 
artigo 1100 \'ou apre~cnlar d~vo ~cr apJirova~o. Não su. l'ru110dondo·so ao sorl~amcnto d~sígna ;~ sorto para 

....... .!::!l!io&..: 
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!'lilHtitoir no SI'. ]J:ll'ilO de CutL~gilw, o Sr. mariJlll·Z tltl 
Jdmtnt~F, o :w Sr. l\Juudu~ du~ SiLntos o St, vhcouuu Uc 
J OIJUÍ tillliOil h:<, 

O Sn. F"""'" : - Marul'ilho-ruo do qu•> po~xn neFI8 
jlOUtO liiO CaJ.!ÍlaJ }laV~r usla tHHo~rJimjdltdt.HJu Vl~1íJS ts!a 
unauiwhllldH t1u JiCCJ:OlUU,..nto.}wrqutj o 11ohr~ wi,'!Íb!tru 
c.la agricultora, COllllllOI'CÍO C obras jJUbJir.,1S, IJIIU f11Í COI• 

JaLuradOI' 1Jc1bt"' lui, qu~ t:otu iiUas Juz~Js m11 co:;.tiJUVOU 
ua sua cJaLoraçiio, não pódo d•r cst:. iot,Jiignur.ia quo 
".nuhr• mumtro wru doclarad" ocr u pdu>•monto do 
UlllllSI<r_Jo • .Não f:.co esta uLSoi'Va~ão ~ara intcrpellar o 
nuhro m.tuls,ro, mas unit;nJJu;ole parc1 J'tlsalvar a i1Jtlil du 
contradtt·~'líu qu~ l;Mu l.~vc:r 1111. dcclauçàu doM uobrc~ 
minbtru~. 

O Sn. J•rn;ôi!IEN'I'E: -.\ normu.cãt> de.'La cltiputa,rw 
lu' dchsc cornUJuuit:ar Jguatwouto 4? govorno. 

IIESOLVÇÃO SOUHE O Ollç.\MEN'fO. 

s,1gniU•S0 a 111 diSCUSfi:ii} d,t f~f;:b)UCfiO tjll!! m:trldrL Vi• 
aorar no c.~:ereieio do l8il2 a 18~3 a lo! do orp1ueuto 
vigonto. 

O Sn. FRES!VEN1'E:- O Sr. ministro da f:.ze•da 
;tind~ não está prrsonto, JlOtÓUI parocd-WO (jU" adis
cussão dev" c<•ntinuar. 

O Sll. FERIIAZ (pela ordern): - So o r.enndo np· 
Jlrovou um roquerimeuto de adiuoento da resoluc~o. 
cuja discussão V. Ex. annun.:ia, ató que o rtühru nmu•
tro da fa~ond11 pud.,sso ;mistJ-Ja, agom pl'i ucipalcuonto 
encetado o dobate,sua]•re~onca se torna indisl''USIIVci, 
J•orquo, rendo S. Elt. !aliado, ncces&uriaroento Jcvo at· 
Jander ás razü~s que sr. ptoduúrom p~ra ~ue posoa 
ôiCCÍ!a·Jas Oll r~fota-Jas, O assim possa u seo:HfU Í•~Cr 
urn juizo segara a respeito da riJa '.o ria. Su não uLsrau Le 
u que ar.abo dà expor V. Ex. cntencfor quo rJcv·e coo ti· 
JJD.1r a diocnssão, sega irei o quu V. Jix. dct•Jmüu.r. 

Sn. FRESIUENl'E:- O rmtuerimellto de adiamento 
que foi approvacJo é o seguinte : (Lendo) • Hequoiro 
qro se convide o Sr. mini&tl'•' da f,zwda para asHi•lir á 
di?cussão da resolu~ão, ficando esta adiada até que S. Ex. 
possa comparecer. • Ora, o Sr. ministro da f•z"nda j:i 
compareceu, teve já l~gar a discussão uma vez, agora rue 
parece que pnra deixar de continanr a discu6>:io será 
necessario um novo requerimnnto. não devi) tomar sobre 
JJJÍID a rc•ponsabi:idado de outra deds:io.... J·:í está 
.Presente o Sr. ministro; convido :\OS senhores da dupa
t•cão a irem receber S. Ex. 

( Sendo S. Ex. introdozi·io com as formalidail•s do 
••tylo o tomando asscntú n~ mesa, contiouuu a 1" dis· 
cus>ão da resolucão, ) 

O SR. FERRAZ :-E' f•cil reconhecer, Sr. presidente 
a ner.~ssidadt~ que tenho do entrar neot• di,cussilo, n:io jli 
]IOrque tomei p.•rte na conf•ccào da lei de 22 tJe o gosto 
da 1860, m•s, e princip1lrneu •e. pelo que ouvi, na ultima 
~essilo, do nobre winhtro da f•z•uda, em rc~po•tu a um 
aparte que lho d!li. S Ex. considcJ·ou-me cm uma posi
crto lastimavol, dizendo que on lhe dN'ia ••r grato, p<.•r
q.ae elle procurava com a intõrprotucão que clava :1 rafo· 
l'ldalci adoçar ~eus rigores ... , Ante•, porem, do enlrar no 
]JOoto contravertido, cumpre-ma dizer que voto p•la re
~olucão qao e;tá llUI disnuspiio, com quanto me reservo 
a fazer algumas oLservacilos sobro urna parru dH/Ia. o •·m 
reJaçlio :i cott\'cnioncia ao ou conceàcrem "utorisaçüos in
(Jtolini·üs. 
. Pormitta-me lambem o sc•uadn que cu, !'lll contra

rwdadeao nobre ministro da f,,zenrla e 110 nol~re miuis· 
tro do imp.,rio, quo declar:llào qoo a iuturprotaçào '1"0 

O S11, liAII.io lll~ QU.IRAHUJ: - Niio ~~~ leml•ra do8. 
Srs. l'orau•gu:i c ltcgu ll.rru• a rc~peJitJ d<>ta lei? 

O Sn. AIIJ\'IS'J'no no HIPEnro:- E11 disso o ministerio, 
n~o dhsd toaos os ministros; fui ouvido a o•t:Í e•· 
c:rlpto. 

O Sn. Fcnuz:- Idc1n c .e. 
O Su. I'JLESJDENl'E : - Attencão t 
O Sn. FrmnAz: -Senhores, o JlOnto controvartido, 

courorme a op1nião do nubro mini>tro, comista 110 s"· 
~ui o te: o nobre mioi&:ro ou tendo qno a» palavra~ 11o 
~ 3." do artigo 1." da lei do 22 do rcgo•to de 1860, 
-bO!JllDa da lnihatesem circulação- devem ser enreudi· 
d.1s, não em referc!lcm nos biihot~• que se •chão m•s 
mãos do puhlic:o, aos bilhoros que ~irão, mas ~im ao 
termo maximo ou ao Jiruilo possivul da emissão o•tah•
lecido no principio do meHno art. 1. "• e qu•. em reh· 
~ão ao banco do Brasil, esta restri~ção n~o pó,fe .rructar 
senão a faeold3de que o governo tem de autori.~r a soa 
emissão 110 tr~plo, 

l'arero·me quo esta é a opinião, a intelli~enria, a 
inLerpretaç5o que o honrado winistro pr•stn, s•~undo 
suas pal&vras; e, quando não p•rcoh~sse bem o q.ue o 
nobru ministro disse, lenho aqui diJT,rentes avisos di ri· 
V,ÍtltJS áS presirl•nc:ias U8 prOVÍncia O aOS banCOS q419 
manifostamoute lixão essa tntelligencia; e por qoe cun• 
vem bem 11preci•r este J!O!lto, lerei, não aquelles avisol 
que forão diri~idos aos bancos Commorcid e Agrícola, e 
Rur~l e Hypoth•cario, mas o que foi dirigido ao pre· 
sidente da provincia do Jll~ranbiio em data !!e 31 de 
maio deste anuo, por s~r o mais tllt~n<o. e explicito. 

Na primeira p11rte aesteaviso estabolece•se,como regra, 
quo o banco do Brasil nlío se achava comprebendido n~ 
~ 3° do . .rt. 1.• Eis aqui as suas palavras: • Ponde
rauJo que cru face da dontcina do § 3" do. arl. 1° da lei 
n. 1083 de 2~ d• a~osro dol860, os bancos de emlssl!o 
creados por doere tos do poder executivo que no nm de 
um anuo JJão so acharem habilitados para trocar soas 
notas em ouro deveráõ restringir a11nualmente a som ma 
do s~us bilhetes á vista e ao purtadJr na proporção que 
fór marcada pelo governo d~ accordo com os mesmos 
l;:~,rwos. ~ 

Dos!~ p~rte do aviso citado vô-so claramente que o 
noL10 milustr,, r.onsirlernva que ao baaco do Bra•il não 
liuha applicaçiio o$ :3° do arl. 1° da loi de 22 de ~gos10 
de 1800. 

ouvimos ora p>nilllada por todo> os momhros do mi· Na parte final do mesmo aviso o noLro ministro ti 
lJISterio... ba>t1111~u e.\jllicito, dcclaruu o se~ninte (lendo): • Fica 
. O s,,, IIINISTno no JMPElllú: -Não ouviu bem, cu oul?l!Jido quu fS>~L rcstriccão devará operar-se no anno 

d1sse- o ruiubte.rio. que comcc.1 a 22 do agosto proximo futuro o (jUO na 

( t'ó1·mn da lei tHc:c!Jh·á, nllo 8nlcre a somma dos lHihotes 
. ) s.·.,. FEIJIIAZ: -. E>ta ó a inll•lligond& (jllfl o mi· -que cntuo •·xi.1lia na c!:rculaçü.o, mas sobro o limita ~u 

!m.teno tuu1 duelo, fo1 o IJ'Ifl o noll!'o seunllol' disse, o 1 ... ,x 1•1110 l""'Li .1 q ru .. · ·i! .c· 1 e ·r •• • 'o' • UO a 1 OS!Ull uDmS' ú "Outa C I ~. , ' 
na, ta I!Xpro~siio sulcunten·lc-su todo o mmisturio. " • NoLtl·so •iuda quo uos outros avisos da wo•m~ data. 

(• Sn. McNi:<lno nu JAII'I:IIIO : - Sim, ~·:ulivr, wan i:ll 011 rnai•J do corrouto :•unoJcloclarou a divorso~ bancos 
uJil cotá tr•·lu~iuuu liclumJtu. · •ruo c1,5a rc•uic~ilo u5v twal1ia s~lnc a cmistúu circu. 



1 
I . 

I 
. I 

.~ .. "'!. i'·'' ..... ~ 

SESSÃú ll.IJ U DE SE'l'EMIJllO fJE i8õl 260 

lnnle, n.~R subro o limito ou nmxímo Jeg.J da emissão. 
U!Jsvrvo mUlto de propo>ito ósta circurnstancia para que 
Mo Fó 88 conbec• qud o•taexpres·ii•' é int-iramente coo
tr~ria á expressão d~ lei -som ma do bililctes em Clrcu· 
lação-mas •inrta para úbVinr a objecção do que a parto 
aas notas não emittidas, as que volt•r1lo ás cahas cou · 
blltuem circulação. 

"'" crdxas d~s bancoR oo em qoalqacr tutro Jog3f que 
uão srJ• fóra dils mesma' cr•ixss. 

Sendo e~t• a interpreroc1io dada pelo nobro ministro, 
podirei ao senado que se digne du allenoer cp;e •11• Citá 
litteralmonle em ovposiçào cura a dtspo>iç:io do § s• 
OcJste artigo, porque este vuragrapho exi~• o seguinte; 
(Lendo): • Se no hm do pr•zo de um ~uno, coma ao da 
J•UDiicação desta lei, o, bmcos niio se acharem a~nda 
b~bílilados para trocar suas notas por moeda de ouro, 
o gov·urno fará restringir annualmont•, emqu•nto não 
cous~guirom e&te resultado, a 1om-ma da1 notai ou IJi· 
1/.elu em circulaçíio, ele. • 

.Para nos apar1urm1•s do fenli•lo littera.l, da signifl· 
caçi•o genuína dus p•lavraa da lei, é mi•tor ou qu• esta• 
palavr.s não contenhão um sentido preciso e claro, 
olJ~reç~o duvi·1as ou encerrem obsurdo; mas orn nenhuru 
desles casos estilo as p•lavr~ts-sorruna da hitheres •m 
circuluçilo-empregadas pelo § 3° do ;r!, 12 da lei r.i· 
\ada. 

A signincação deste período, quer so tome a palura 
-em circulação-em s,nti•Jo commum, quer se tome 
uo sentido 1ecbnico a a sciencia economica, ~ão é ou Ira 
Henão-bilhttes lJUe girão, que •Sião !las miios do pu· 
blico, qna estão fóra das caixa• dos banco.<, -·e• I• é a 
iotelligencia legal dada p~r dilJurente.< ""ta lutos apllru· 
vados pelo poder executivo, e•ta e a intelligenoia d111l" 
pel• propria lei do 22 de agosto nos S;U< c:lilf<rontes Jl•· 
ragrapbos desse arligo. Consultando o § 1° 110 art. 1° 
V!l·se o seguinte: , Se a emissão n~:lual de qoalq11er 
banro etc. • O§ 2• diz: • Nontrum dos ha,.cos cróa• 
dos por drcretos do poder execmiv;~ poderá e.ui1tir, ou 
manter em circulação, etc •• A segunda pam deste P•· 
ragrapbo, já inlerpretada pelo nobro ministro, diz o se
guinle: • Se dentro do seis mezes, contados da publi· 
caçfo desta lei, o banco do Brasillliíoso achar habiht~du 
para realizar •s suas notas em ouro. não poderá dabi ero 
aiaute conservar em circulação mais do que 25% da sua 
eminão lolal • ; e o nobre ministro, d•ndo a int .. llligen· 
cía deete arliJio, declarou ao banco do Brasil que esses 
25 o/o são em relação ás notas em cltculaçito, à cJDissao 
circulante ás, notas eJfectivamcnta nas mãos do publico. 

PO·tu isto, Sr. presidente, examinemos so o sefltido 
litteral da !ui otroreee duvidas c quaes silo •11•9, 

O noore ministro nos revelou qu1•, '"nó! fos,ernos a 
ont~nder Cümo f•An.arnoH a:l p:.Javrns-•omma d" bilhetes 
em cttcu•ação, rec•hiTia a medida •obre uma circulação 
evenl•"•l. SenhorMs, não se cunbece circulaçâ•> que não 
sL•ja eventual e incórla. ainda quando ulla toca o limite 
marcod" l>Aia legislo~ão, porq.ue a ctrcul~c.io é determi· 
O/Ida regularmente pcl.ts n-.c•s;id.tdes do m"rcacl~. pelo 
e,tadodastrans•ccúes, e segundo ••ta, variaiufinitumente, 

So pois isto sedá, per~untnrei, e cumpre-nos indagar, 
e sm·ia urM idéa e>ta quo fosse rejeitada pelo poaer 
egi•l.tivo? So por ser eventual, e in~erta a circulação 
,Jeixari~ de lazer objecto do semelh;u11e intBnçllo ? 1:'•· 
rer:a-me que não, • isto sfl deprehcnde, t se deduz tloB 
pri nci pios· em que se ba;ê• a lei, desses princi pios que 
~usroota o nobre ministro, e do f•clo da sup,rabund•n· 
da de p:,pel·moeda, ou de notas não cunversivois em 
ourr• ~ von~ade do porta~or, Cerl<menl• q•udada npera
bundauctl do circulaç~o nestes l•.rmo•, e a consequente 
qa;hra do valor que ss notas r~pr•senl5o, ainda quando 
a circul~tçlio está mutto áquelll d" seu liutile marcado na 
legial>ção, c! visto qoo o meio come<inho e seguro em ad
n,inistraçiio banc.ria é ro luzir ou con:rahir a circolaçllo 
elfe•:IIVa, a e111issão circular.tc na pbrase do nobre mi· 
nistro, para ir restabeloctndo o >eu valor, e niio a que 
já está recolbid., ou n11nca se r~altzou: 

Posto isto, co1vém atnda examinar se da inlalligeu• 
ei" da lei, conforme o ~eu lido natural das palavras por 
tlla empre~a1~s, ~~~U~·sa absurda. Parece·we que·ÍUO 
mio sa demonstrou, até o presonle, nem se allegoa. 
S~ dis<e purc!m, que havia difficuldade 8Pl" computar 
ssA mrr.ulaçi!o: para mim i~to é uma novi~ade. 

A )di man·Ja que o guverno, do accordo com os bancos, 
marqu•. não o qua11tum, mas sim 11 proporção da reli• 
rada sobro a som ma ow circulação, proparção mar• 
cada pelos balancetos dos bancos, e &ando o governo o 
seu Jlscal em cada um dos meswos bancos, o quanlum 
póda sar focilmenle conhecido, e que inconvenienle póde 
pois a tlresentu o s•utido Jilleral da lai 7 Parece-me 
porranlo que esta difficoldade da execução, esta diffical· 
dade da protí.Ja é apenas um recurso para Sllslentar a 
iotorpretação dada palo nobre ministro. 

Qual a outra difficuldada f Não me lembro que outra 
apreaentasse o nobre ministro. 0 Sa, UliiiSl'RO PA. FAZENDA.:- A pbrase ahi é 

outra. 

O Sa. FERRAZ:- E' a mesma cous!- circulac~o 
A lei quando trata da circul •cito de diJferentes época. 
tua aa expressão-termo médio d~ circulação de tanto. 
atantos,-oomo se vil do principio do art. 1.• 

Se nós, Sr. JlresiJente, allondermos :i termologh dos 
econorniuas, veremos que as palavras- circulação de 
notas - se eu tende sempre notas que se acllll:o em 
giro, que se achão fúra dos cofres dos bancos. Assim 
o ensiua Gilbart e outros, assim o declarár1io Jo.Jos os 
membros da directoria do banco de Lonjres, especial·· 
mente seu presidente, em diJTorcntcs inqoeritos á que se 
procedeu aute commissuas do p11lameu1o inglez. Por 
consequencia, quer nós atter.damos á expross[o da 
nossa legislação patria, quer attendamos á signifi~ll!':io 
commow das palavras, qúor li soa signiflcncüo tech· 
nica, não podemos deixar do concord.r em que -
bilhoros em ciroalaçno- nlio são bilhetes qae n:io os· 
tão em ~iro o sim que- bllhotos. cm cir.,ulacão
ti~o os :Uilhetus que vstão na mào do publico e ni'io 

Entretanto eo observarei de pB.mgem neste ponto 
que da iutelligencia ou interpreta~ão dada pelo nobre 
mi,.istro, que elle proprio classificou-doçura. segue-se 
maior rigor para os l,ancos approvados por docretOI do 
poder execu1ivo. Pela ler, a proporção era na razao da 
circulação; pela intelligancia do nobre ministro é na 
razão do li mile marcado ou do maximo passivei ; ora, 
sendo por esta ultima int~!ligencia a proporção illvaria· 
vel, jrí se vil que o rigor t! maior do que aquclle que 
resalra do sentido naturd das palavras da lei, porque, a 
proporção quR a circulação vai ~nnualmento diminutndo 
pela retirada da notas, o sncrifi"cio ü muito mnior. Por 
exemplo, se o bluco Commercial 6 Agrícola tem 
7,000:0008 e durante o prirnciro nono retira 3 %, 
1210:0008) no segundo anno pelo snntido lilleral da lei 
teria dd cJ•rtuzir os()% dos 7 LOO:OOOS menus a qonn· 
tída~e rmirar111 n~ ra1.ão de S %; us~io< a p•oporciio em 
2 annos ó monor, e assim cro 4,em 5, em G e am diante: 
So, poróm, a prnporc;o fôr soro pro na rnz<•o do limite 
fixado, a rruantidadtl rotiraua será sem pro uma, o muito 

()H 
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maior do qun nahypothoso contrMia,o por const•quuncia · tlia!; o senado sabe t.ltl.baan qao, depoi< de muit1 
cwl dop;ra su esvncctJ, dcsapparu~e intcir.,monto úiHcussiw entw mim e a commi~sdo, úHpois dd consnltar 

Foi ta ua pas~ag,m est" rcll•.>Xii•J, ell.amroartJI ainda a meus col/tlgas, eu act•itoi ~sta omenda com a condiç~o 
Dpini:Io do nobre ministro conforme os Jtriucípios da bar do ru~drllca-la na rti>cassno ; o sunado sabe lambem quo 
meneullca, alguns m•·mbro.s desta casa, cJm que.m eu aempra V1Vi 

S1•, presirt~nto, na minha opiniãO e como hd domOnS· C III IIIIIÍ<•do, desde n m•iS tenra iaade, 8rp:.rar;\O•!O do 
trado às pabvrati da loi s:io claras, o é principio do di- rnini.terio por cauia da adopt;ão tl•sta lei. Fui pro· 
rcÍIO, regra do hermllnt:Utica, que, <Jrlantlo as palJVras pu;ta a fmt•Uda pela DObro CulllrnÍ>S[O; qual é ell•? 
sao claras, cessa a interpmr11ç:1o. Quau lo puróm, Sr (Lonclo.) 
prosiuente, essas palavras úlfr~roces•oor um somidu da· ' So no IIm do prazo de um anno, contado da publi· 
virloso, ~iuda h ou1ro prurcipío de hermeuout<r:a, outt·o cacão desta ld, os bancos não se acharem ainda habrli· 
prindpio de di mito, rrue devia netu:•r ,,. delibr•raçfw do lactas pan trocar suas notas por moeda metalllca, serão 
nobre ministro: na duvida é som pro melhor s~guir as obrig,dos, cmquanro não fir.r·rem. a r•!trlnglr do modo 
Jtalavras do thlicto. >eguio te a som ma dos btllletc1 qur' tiverem a use tempo 

Quando, Sr. presidente, por araso, n~nhum dest••s em circulação. • . 
principias pudcss• actuar trtlsta qne•t~o, htL oinda outra En reolamo o te~tomunbo do 11• l11e viscondo de Sapu· 
regr:. delwr·menentic,, deqacnãodeviaser desprezada pelo cohy, membro d1 comml>sâo dH rerlacção; quando se 
nobre miubu·o: S Ex. devi:non•ultar o tim e motivo rear~iu este projecto de lei o nobrd visconde me consul· 
d" Jd, n V<•nl'~<le do Jllgisl•dor, quod legisla tO!' voluit, tou e cu dtsse qtH 10mmas de bil11etes cm circulação era 
ct judicio suo provavit, ct rtc,rlit. Cun·ultaria o o mesmo que a s .. n•ma de bii!Jetn q•1e a e11e tempo esli· 
nobre ministro o motivo da lei, o fiUI do legislar!or? Eu vesse e-m circulaçúo; uilo me contentei em firmar-mo 
creio lfUO não o ÍéZ, . na mioha memoria, h a pour.os dikS ninda ounsultei o 

O llla da lei ~tul ora ? TI•lstahclecer o valor do papel nubro viscon•lo " S. Ex. confirmou isto. 
circulante. equipmt·IO ao v.lo~ que tinha quand~ o (O s~. visco!rtle da Sapucaily faz signal af!irmativo.) 
banco da Brasrl começou a funr:cwnar. Qual o mouvo • . 
da lei? O motivo da lei, s~nhnres, que na expro~s~o r.lo . Jã vu, pors,, o sena,lo que, con>ulta~d? D elemont~ 
Jldoe~is é a sua alma, ti 10 ,Ja a lei, devia 8,r "tt'n H- hr•torlw, tl!e Q dosf<~V~ravcl ao nobre ministro. 
do, e qua! elle? de<tringir" circul;;;fio do ~''P"l moerl• Ain~a mais: coostituem t•mbtlm elemento historico 
inconversível e purrotiu tlesta roHricçiL~ attin~ir áquolle as JWS1as ducussões, e na quu entãu se deu nunca 
fim, isto ó, equiparar o seu valor c•Jm o da ruoeda de houve davi•t. de que somma de bil~etes em circalação 
ouro. Obtor·se l1a e.•so fim com a int.rpref.ac•1o d•da pelo tlve'"e ontro ••ntino ••não aquelld que lhe dou O nobre 
nobre ministro ? Creio que niio. Soo nobre n.inl>tro VIsconde rle lt1rb"r"hy. quan~o se pronunciou pela 
conveiu na caruara dos doputados na supc•:•bunrlancia primeira V<Z etn ~n;tent••cilrl da emenda da cowmis~ao, 
do pap11l moeda e que dest., superabunbandia r•sulta a •1iiso o seguint~ n~ sos.ilo do li tle julho: 
quebra do sou valor! verdade; e se é quo pua o papal • O projeetu qu• vdu da <·amara dos deputa 'los, 011 
inconversível ~u;tentar o seu valor é u.isrer que não ex· antes as em,nd•s que furão olferaddas a esse projecto em 
ceda :l n~ccssidado dos pagamentos do• impostos e dt·s· 2• discu,fáo pelo i! lastrado Sr. mini>tro da fazenda, 
pezas publicas; das transacçaes diari;~,; e do outras drstr~ prosuppõea1a existeuda do um fac I • reconhecido s~ral
nature2a; se este principio ll incontr•st•vel, se sobt·e elle monto : a saber, que h a superabandanda e por conso
nenbuma escola ainda divergiu, mo paro.:" quo a int•r· ~uiute deprrciaçãu das notas ou do papel que nos serve 
prelação dada pelo nvlHC ministro vai aracar directamente dd llloio circulante; e partinclo deste facto apresento os 
a alma da lei, destruir a vontado do legislador pcHa meios do romedía-lo Estes moios constst'm na re~ucção 
parte. da quantitlade do {Ja pel que on existe: e, para consa. 

Para conhecer-se cabalmente a vontade do legislador, guir esta rostricçiiu pr~pil~ o projecto varias dilposlclles. 
é mister recorrer ao elemento historico; v1jamos se ollo A primeira é que em quanto as notas dos banco• aii• se 
favorece ao nobre ministro. realinrom om ouro os ostobolecimento• que asemíttirom 

Quando eu tive a honra de apresentar ao senado a não possllo exceder certo o determinado limite; a segan
fmenda ~ubstitutiva do projecto da camara dos deputa· da que, so passado um anno contado da puhlicaç:lo da 
dus, otferecido pelo mutt•l intelligdnte e illustrado mdm· loi que isso determinar, nao se acharom alies ainda em 
bro do ministerio de 12 de dezembro, tive em vista estado do trocar suas notas por ouro, rerão obrigado• a 
mar~ar o maximo da emissiio, conforme o termo media de resgolar ou a rltirar ,'la circulaçúu, annualmente, 
certos mezes ou de certos trimestres pua todo e qualquer certa q110ta da quantidade das notaa que tiverem em 
banco; esta emenda, como o senado sabe, foi iUbmet· circulação no fim àt:sse prazo. O systema do projecto 
tida á nobre commissão de fazenda, da qual faziilo me parece, pois, simples, obvio o racional. ' 
parte os nobres senadores v!sconde ~o ltabornby, Sr. prosidilnte, parnaa-me evidente que o elcmAnlo 
marque~ de ~br~n~es e Joaqurm Ft·an~1sc? . Vtanna ; hinMico é desfavoravel ao nobre ministro, mas ainda 
a .co~musi!o msJsttu na. adopcilo do.prmcrpto deras- me resta 010 argumento neste ponto, 
trJng•r annnalmente a crrculaçiio ex1stente, para, por . . 
meio desta operaclto, mais ou mano• Jent•, conseguir-se O gr~verno Jmperial por um decreto., tlec~eto que n1nda 
o fim que se desejava, e pelo qual 0 partido conservador nio VJ revoga.J~, as1ellou esta Jntelltgencln: é um acto 
havia pleiteado, e de accordo com ello, corno seu orgão, do poder execuuvo que um aviso n~o pôde destru1r. O 
o mesmo ministerio de 12 da dezembro· 11 eu hesitei docreto n. 2,085 de !O de Novembro de 1860, no seu 
Sr. presidenta, em adoptar esta ictóa, j~l~ava atr! cert~ art. G" dispõe o seguinte: (Lendo.) 
ponto mui!o mais doce ( permitta·me o ;enado ost1 • Art. G.' Atr! o norro me~ do anno que decorrer da 
t!Xpressiio que está t:io cm moda) marcar-so uníca· d.tta da lei n. 1,083 do bancos de circulavlio, suas caixa' 
lllentc um limito para que se obtivesse esse desidt1· filiaoi a agencias, uão Sd a•1hando habilitados p~ra trouar 
''atum O senado snbo r1uo entre mim o n commissUo m11s notas por moeda~ de ouro, sorrio obrigados, sob .~ 
lwuvo uiscasbão quu so prolongou r•or cerca de oito poua~ do art, 70 da mesma l~i, a propor lO governo a 

• • 
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~c;rniM (la sttas notas ou bilhctos em circulação, quo havendo emissão addioíonal para o .banco do Drasll, 
devem rerirnr no anno •cguírrto, etc., otc. s•guu-so que rdlo o compr,Jterrdeu. • 

Ora, já vil o rienado IJUO n:io s~ retira o •JUr. ainda Peco au nohra ministro li•:cnça l"r'l argumentar nestcr 
nilo se ewltliu, n;ío sH rotira da circui•cilo o qne está . terreno. Po~i" o Je"hlador nesta exprrssilo exr.lalr o 
dentro dos r.o!res dos hanc:o~. ou nunca sahiu dollos. banco do BraHil, o dahi niio resultava nem amurdo, non:t 

Parece-mo, pois, Sr. prosid~nto, ter provado que a duvida, nem inconveoiencia; ma! dev~ attender o nobre 
fnteJlígencia dada pelo nobre mirnstro é cuntraria á letra mini>tro que o bnnoo do Brasil tinha a emissão addi
da I. i, á vontade o o iegisla~or, e por consequencia ao clonai da IDA~ ma natar•za qu11 no principio do art. 1" 
motivo da mesma lei, i<to pela que toca &os !J.,ncos s~ dava uos bancos creados por decrt los do poder elle• 
approvados por d•crolO• do poder ex•cutivo. eutivo; e a expr•sslio é a excepc5o de que trr.to, 

Examinemo! ag0ra a quo;~iio na paliO rotativa ao Mas Vdmo• agora ver qual o rosuitado da intelligencia 
banco do Brasil. do nobre miuistro, 

O nobre miui•tro disFe: Se o legisla•lor qoizesse rer~rir·•e á faculdade dada 
• Não se tenro marcado limites á cmmissiio, e FÓ· pelo govertJO, exprimir-se-IIi a deste modo? Não expri

mente li facul•la•te de que o governu tem de autorisar o mir· se-hia do mesmo madu qae se exprimia na segunda 
triplo, está visto que o § 3• refere-se á esta fJt:old~de parte do ar!. lo 1 - E•oquanto o b•nco do Brasil n4o 
e nlo á circulaçao. • puder realizar, sb poderá o gn~erno 9- Porque a coo-

Creio que é isto, apanhei o pensamento, as palavr•• co>,ão da ••miss~o no triplo é funr.cão que compete ao 
não pude rotor, nem tuwci apontamento•··· governo, na fllrma da lei d" i 85S, e nesta caso nio 

Sr. presidente, totlos os argU•oento< qu~ cu (r••U:te suj•itnri~ o lnn•·o a c~ ta obrignção. 
para provar que não po•Jemos aoartar·nos da tntorlt· Vlljn-~o m•i• que o~ diz -- de acc~rdo r.om o baoctt 
gencla litteral da lei; to~ os o< argamcrrt. s e princípios do Brasil-; mas para que c,ta accordo, se é f•cal• 
que eu estabel•ci cm rch~ào ás circamsraocias de ser dade dada no governo ? 
duvidosa a soa intelllg~ncia, e em relação á Vlnta~e do A concassi!u da orui.•sáo no triplo IÍ facult•tin ao go
legislador, silo applicdV~iH inteiramente á bypothe"e e i· verno, este ráJo da-la, '·D nlio, lJUVin lo o conselho do 
pecial do banco do Brasil. Alas o que disse o nobre mi· est~do: puis a lei I! avia de elligir o accordo do bln~o 
nistro? do Drasil P"ra ama funcç:!o do proprto g11verno? 

• A lei ptrece f•zer distlncc•io, p\Tece mesmo que o 
§ go não póde applicar-se ao hanr.o do Brasil. , 

Airrda maiq: sendo o triplo uwa Í•culdade á arbítrio 
do governo, pr.r~unlo eo: r1ão se t·ndo. como .. ctull
roentq succedo, corrredido esta nutori,ac1io, e~la facul
dade da e•evar-so a emissão no triplo, para que essa 
rastricçiio ? .Nilo sr ria ella inulll, e porque o governo c 
marcou, como "" ~eprAhende de om aviso do nobre mi· 
nistro, quo aqni fui lido pelo nobN sonador, que me fica 
ao Ir. do di r~ i to ? 

Sr. prrsiderll•. eo pe,Jirdi lie•nca ~o nobre ministro 
(agora, já que não o fiz no principio <•U no exordio do 
meu discurso devo declarar que me é doloroso c•,ntra
riar a sua op1n1To) p~ra dizer que a lei no art. 1•. a 
principio tratou ~rimeiramerrte do.~ bancos approvados 
pelo pod"r executivo; logo cm s"r;uitla, na ui uma parte 
do principiO dess•> arrigo, roforiu-sa sómente ao banco 
do Drasii; no § 1° traJou lambem dos bancos em gorai; 
110 2" tratou dos b.tncos approvados por decr•tu do 
poder executivo, tratou IPgo em sPgoida na ultima 
parte desse ~ do baiii'O do Brasil; no§ 3°, pnrém, tratou 
dos bancos em geral e nada dis<e espocialmcnte sobre 
o banco do Brasil; e noto o nobre ministro que, sempre 
qa~ a lei quer •·hranger todos o. bancos usou da palavra 
-bancos. 

Assim, no § 1. • • Se a emiss!o nctual da qualquer 
banco - § 2.• Se no llm do um anno, contado da pu· 
blicaciio llesla loi os banr.os, etc. - § 5,0 Ser;\ r·onsi
deraao fallido o banco da cir.~ulacffo que não satisfizer 
á vista e em moeda corrente, etc. - § 6. 0 As notas 
do bsnco em caso de fallencia, etc. - § 12. Não poJe· 
ráo fazer pme do fundo dtsponivol ou da garantia da 
emissilo dos bancos as moedas do prata.-Art. 2•, § 10. 
Os bancos não podoráü, otn, - § 11. O~ diroctor•s ou 
membros dagorencia ouadminimac«o dos baacos, etc.-
§ 12. Não seri\ú admittidos votns por procuraçilo para n 
eleic:to de diroctnres ou membros da çeroncia ou admi
nistração dos llancos, etc. - ~ 13 Os directores o sup
pleotes, ete.. • Todas oms dtsposiçuls, conformo tem 
ontendido o governo, abrangom os bancos em geral, in
clusivo o banco do Brasil, e é assim qne o governo 
decidiu em relação IÍ oieiçil•l dos directores, cm roln1:ilo 
<ls domais hypothoses da mesma lei, 

Se porventura, cm conformidarle do art. 18 dos esta
lotos do banco do Brasil, esse Jriplo estiv~r preenchido 
pela somrna de notas do "ovar" o retiradas da mr··nlaçlfo, 
como e•n grande parte ora creio que bUccede, para qae 
e<sa rcstrirçüo? 

Se o bmco rlo Dm•il attl o dia 22 de a~osto deste nnno 
tivrlsse f,ito ,.]!,mad<s, e com o seu producto consti
tuírto um fundo disponível, maior do qne ora tem, 8 
emrttido além dos vinte e um mil contos, a que flli res
tricta a (acuidade da concesoão do triplo, não era ab•urda, 
não seria contradictoris ess11rostrinç'io r.omo a entende o 
nobre ministro? Não importaria o &irnnl euo el 110n 
eue re1trbgir o qu• ó simplesmente facnlhtivo e ampliar 
indeHnidamente o que se queria restringir ? 

Dada como pronedentB a opini~o do nobre minislro de 
poder o banco do Brasil depois do dh 22 de agosto fazer 
clmuadas, e assim aogmenundo o soa fundo diSponível 
ampliar soa cirr.ulacão, não se seguirá o absurdo de res
tringir-se a f-•coldade da emhsilo ao triplo, ao passo que 
se concede, se deixa ir a emiss4o ordinaria augmentar 
ampla a qunsi indefinidamente~ 

O Um da lei foi restringir a circulo cão do banco do 
Brasil como a dos outros, depois do plimeiro anno con
tado da da ta da lei, o durante este primeiro anno unica· 
me:llc limitar a omissão no triplo, e por idso impoz 
ao governo, o não ao banco, a obrigaç~o de n4o conce
do· la alóm de certo limite. 

O Sn • .llrNisTno DA. FAZ~NDA dá um aparte • Jllas porque pPnsa o nobre ministro qao não p6de ser 
. npjllicado o § 3° ao Banco do llrasit? Disse S, Ex.: 

• Na segunda parlo des<o Jl1Lr.1gr.>pbo o legislador, 
uqnndo da oxpross[o·<lo,q 111e.nnos bancos, roforiu-so :í 
oruissfio 11ldicional do tn·incipio do art. 1"; logo, não 

O Sn, FEnnAz: - Tudo iJto parto da intorpetracilo 
qae o nobro ministro (hí n lei, ó uma cousa inteiramente 
gmtuit~. 
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Attonda ain1la o nobre ministro a este argumento: o 
§ 5° dn nrt. 1° impõe :.o.9 bancos que n:io ro:irareol tia 
cucnlaçito n• raz:lo m11read:L um virtude rlo § 3" as pona• 
àe fnllencia nas se"uintcs P•lavr.ls, • Nas IJlesmas pe· 
nas incorroráõ os b·<ncos qne violar<'lll as di•po>i~ú·s rto,q 
par;~griJphos 1°, 2° o 3" .• Ora, so aca.o;;o a rcstriectlú .stJ 
cil·wmscrovc:;se á. fllt!Uida.dc da 1'011CU:i3:'it1 d;.t. tlnliSsã.o 00 

tri pio, depen•to I!X"Ju,ivaulonl•• do arllitrlo do governo, 
porque impõr a lei ao l!:mco do llm·il as penas •le fal
Jencia? Porqu~, qu••ndo o!» e acto está exclu,;ham•mt• 
dopenf1ente da vo11ta~e do governo, ouvi,•to o come lho 
d~ Jlsta•to? Nlln ~" v~ pois I{UO desta opinião se '"Klleril 
nlgon< iuconvonient•s, e .... não u~aroi da p .Javra 
alHurdo, porquo uest• deboto <lo>ejo unic•rnent; •ruo ~s 
razões apparecão o que ~lias sojão Jancadas na dovid:t 
balança. 

Qa•nto á vonhda d•J legislailor, qoe devemos neste 
ponto consultar, eJla é manif;,ita. Qnor o gabinete de 12 
de dezembro, qu~r o ae 1 O de a~osto q••er a commÍi>iio, 
tiveri!O sempre por fim f·z~r testric~Õd3 O t Cir,:ulaÇà•l dA 

todos os bancos, e não po~i• ser de outra m•neifd, (Iorque. 
aliás o fim do let inteiramonto se b•Jrlaria • .Neste p •nto 
cumpre 11inlla récorr•r aos olémentos historiw~: o• nos•o• 
discur.os. Não só dos m•us discursus, dos dí.«:ul'.O.i "" 
nobre mini>trt• da ~tgrkui!Ura, mnnmercio e ••hrns publi
cas se •vi•1eneia que e.na restricç;i~ r.omprtlh"wlia a cir
culação do banco do Br:~sil; m•s ainda do discurs•J, J~ 
citado do nobr~ rdlfltor da commis•it 1 de fn~IJda. o 
Sr. vi>Cunde de lt·•b,rahy, l'u Jorei uma parl~ des;e 
discurso qu6 ~ prov• (Le>~llr•)= 

• Senilores, u banco do brasil deixou de cumprir, 
qua•squo•r que fuss,m os molivos 'JUS a !SI<~ o Jcv:írilu, 

Pórla·SA jus:iliear n opini:io do nohr~ mínimo por r.om• 
plac•·nda, r•óJa.so procurar um motivo politico, púde-Be 
colorir o acto do S. Ex., ma8 não havor~ uma só p~Nso11 
eulro gregos o troy.nnos que consi,loro bJm cabida a 
intelli~onw• dada pelo nobre ministro, c aqui, portanto, 
t~m noplicnção a outra ú quo me rof~ri, e é quo no caso 
de duvi.la •Jovo· se •llon•J•r á opiniilo t:ommum.-/r.ter• 
pclrfltio in d1111ie {aciMide pro communi apinio•e. 

Alas usqu•Jola-mo rJe uma ohjocç:lo: :o contfolto do !J•nco 
do Sr.•sil; e esta ol<j•ccão creiO quo fui oJfereci~a em nrn 
ap.,rt" pdo meu rJlstinct" collcga pela província da Dn· 
hia, a quem sempre respeitei pelas suas luzes o pela rna• 
neira frano:a com t)UH exprime suus optni~es. 

O contrai~ do baw:o do Br.~il foi objecto de disoossito, 
a ohjecciio foi olfar!•ci·i•: o nob:o sanudur pela província 
de Minas Gcr:ws, l)Ue ar.taalmtnle cxorce o ca•go de pre• 
sldeote ic.terlno desse tstabelecimento, pronunciou-se 11 
e'te resp~1to oowo era de sua obrigaçNo, respond~ll·~e· 
lhe, r.omb, Ilda na· te ponto a lei, e, defendl~a, passou, e 
so o nobre minbtro, como rleixou eOirever,sentlu grande 
moRsa em virlude dessa ohjeccil.o, ea ponderarei que 
S. El. t11mbem deveria, pelo menos, por homogoneid,de 
de razão •espeilar o contrato om outra parte, e•pecbl· 
mM• to pelo quo toca á 2• parte do§ 2° do art. I•. 

Senhores, não devemos desprezar uma circumstan• 
da, quo é a dp!nífio t1os a~versarios da lei. O nobre 
ministro sabe que uru nobre d•putado !leia província do 
Hio-Gr•uJe do Sul, cnj 1 tino pratico é gabadn e fXal• 
t·>•lo pelu.< seus arn1gos, usott dos sPguintes termos em 
um aparte mn relaçi10 ao nt•bre mini>tro: • .Aceit~mo~ 
a mterp~trnçiio do nob1·~ ministro, rnns ~ilo ~slá na lei; • 
a outro llobre d~putado pela côrte, cujo t3leolo distincto 
ni nguem pó te contestar t&XOtl essa iutorprelaçlo1 como 
refer:u o u1ou n~bre co1Jcg•1 poJo Rio de Jan•iro, de 
rabnrto, c na ventado foi UI/I aborto tiío f•tal que a 
pa!'tudefltc mnrteu. 

Senhores, o que •e segue da opinitio do nobr11 minis· 

a ~Jbrigr•c~o que, no meu conceito, lhe compete 11~ rc.•
liz:.r suai nut:1s 'JOl our·ü: o, s11ndo itSsim. pudar·."•!·Íol 
con•iderar r•,t•.• o corllr<tO qaB lhe deu exist•!ncia e 
promovrr·íW sua Jiquid11Çã•>; ou consider:u-sa f'Uhsi. ... 
t•ntd o r.outracto se o banco pUiler 11o>do j:i satbfazer '' 
todas as condiçilo,; a que se sujr•i,ou; (•U, Jln~lment•, 
dar-lhe algum ternpo para habtllll~r·se a ro:aliz,.,·s.•lí" 
}Jagamentos ow t~uro, JmpuntJo MJhc, como l!ompcn:i:lçii'o 
de>to favor, hlgurnas restric~lles e •lier;:çü,s du seus 
est•tatos. Sa o banco pódo rJe;de já sat!sfa~er a obri
gnç:to a que me refori, nenhurna alteração poderá fazer
se nos Reus estatutos, nmhvm< das clausulas contida~ 
no1 dilfrtrentes puagraphr·s do art. 1° lhe poderá ser 
arplica•lo. s .• , poré:n. o banco llll•l ;e achar ainda 
hhbiliti11lo l ara ~brir o tro~:o de ;uag not:•s em ouro, 
nem o fizer nos pra~os de >eis u1ezes ou de urn anuo, 
er.tãn, " •ó então, llto sor:lo applicaveis as disposiçõ;s 
dos §§ 2° 6 s• do dito artigo!, se o banco, bem ent•ndilo, 
quiz•r annuir a estas coodiçõ's e ,não preferir liquidar
se. Nii~ h•l, pois, no project•l di1posi\•iio nlgUJna ljUo 

com justic~ se possa tachar de violenta, cem do atacar 
direitos a11quiridos. • 

E, senhores, dol-we o senado licença para applicnr 
aqui lambem uma regra d~ lterrr::eneatioa, e vern a 1cr 
que nunca devo-se adoptar uma interpretação que 
cerceie a l~i pela raiz etn soas disposições, quo as 
torne illosorias, o ao cootrHio, que a interprotaç:lo deve 
ser tal que autos PS f•ça valer do qu" as destrua. A 
interpretação do nobre ministro contraria estes prccoitos 
de hermf'neutiea. 

I'G 'I I) banco <lO Brastt póde emittir actualmente mais 
vil, te mil contos, LU mais, conforme o fundo di~ponivel 
que di~ tiver, s••gundo as b:t>es lle seu.• est.tatu> e a 
qu,HJIIIlado drt n..tas do govorn.l q1te tiver relgatado, 
púlfe.1 c o nobre rni ni~tro decta rou i•to a um dos directo· 
res desse biuco, á VISII da muitos Srs. deputados), póde 
f .. zar chamadas, · c.Jnverter em fun•lo disponível o seu 
producto, m f•lrm'< de seus e~latutos, elevar a sua cir· 
culação nesta razrio ato! cincoenta mil cor. tas, e neste caso, 
suuhores, teremos uma circulação superior óqudla quo 
lemos conhoc1do. e contra a qual clamavamos, e por 
cansa da qual n6J vemos quo ua scena politica se déra 
scisão no partido consGrvador, proposta de dissolução 
da camara dos deputados, dissolução de um gabinete, 
vivas nmarguras da parte dos membros do gabinete de 
10 de a~ost<>, porr1ue sem duvida não ha nenharn ho· 
mem que d<ixe do 1toar-se, tendo de separar·&& do aml• 
gos com quem muito tempo ~e achou. 

Vejamos a intelligencia geral, a r.oo1mnm opinião 
que não se deve dispénsar. Já fallei na inlelligenda do 
decreto do poder executivo de 10 do novembro de 1860 
que comprehenrle" banco do Drosil. 

Este bane~ entendeu a hl como eu ontcndi, ainda não 
ltouve uma pe.l<oa q•tc ent~ndcsso do allll'll mQncira. 

A quanto podoml montar es~a ciNolação? Calcule o 
nobre müdstro, ella póde ir até 50,000:000S, pod~rá ir, 
sem duvida al~urna, poder:! ir ainda a mais, e nes1e caso 
os discursos, as queixas contra o 1ystcma de popeloria 
r•iio se viio reproduzir com mnis força, com mais vigor? 
E onda pots ossns doutrinus, ossna dodicaçOes, esses prin• 
cipios que nós sustentámos? 1'odos cabem por terra; 
a este ponto creio bem cabido ~quelle quadro que ro
prescmou o nobre ministro desmanchando com os pés 
essas o 11utras !tis. 

Senhores, ern todo o caso a intdligencia do nobre mi• 
nistro sobre um as~nmpto tão :;ravo, deveria im· 
polr-lhe o •lH'fcl' ue r.onsQlt~r ao con.selt:.o d'estado, assim 
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CD III O O nobre ministro t :III fdto C III llUtlS!oj~s d~ /afia 
cl.prilla, porwina·se-mo a cxpmR>t.o. 

.O. Sn. BAnXo n~ QU•MDYll: - Purqoe V, Ex. ni!G 
SfiJ•Itnu au cunMolho d~ eol~do o legul•lllllnto do sello? 

O Sn. FcnnAz: - Meu t:~ro> amigo; não se apresse; 
sobro esta mat~ria eu ai rei a gama cous•, já o doclartii, 

roráoapprovadas po:Jo b~nto olo Dr~.1i! 0.1 prin.:ipios, flll~ ~ 
me pare•:em adopt>rlos p•lo nob·o ministro, tenololln :t 
cons1ituír comi) doutrina exa•p:i. na!, olJ.,n~:o do Ill'usil,' 
um o tir:ico quu absorverá todos os uutros bancos. 

O Sn. SiLVEIRA DA Moru: - Isto lambem é verdade. 
O Sn: FEnnAz:- .... e m~nopulisará ·todo o credito; 

principalm,nle nas provincias .... 
O Sn. SrtVEin.l D.\ Alorn: -Isto llmbem é v;rbri~. ,· 

Ainda mais, em m:.t~rias de tão gran Je :.Jcance quando 
escrupn!os tfvotsso o nobre mini;tro, 11t0 pareda cvnte· 
nlento q11e S. E!t. c•nsulta~se o poder lu~i•la1iVo ; e eu 
arhan melhor, mais R~neros·o o procediln.nto que po. O. Sn. FEnn.,z:- .... Qaando se cxigo por excepcao 
deriih ter os adversario·s da loi, se com toaa a Jealdadd do ~rindph,, cm couscquencia do papel incouversivtl, 
so apresentasse no poder legisl•tivo polindo suar~vo~açilo qoa ·~ de1xo o rnonopolio ao me.mo b~noo, •filO s~ 
do que essa interprclação s•m n.cessida:la, qui coutraria wanrte por toda a part• tstaLelocer caixas filiacs com o 
o_ftm do legida~or, e revog\ a lei em uma. de suas prin- fi1n de túrnar aind~ mais llrme esse monopolio; 1\u, 
c1paes partes, Sr. pre.idoute, ctuet'etd antes sostontar a Jci do ojUô ro· 

!lfas~ o nobre sen~dor '•ola província do Mínas-Gcrncs, ~~ular na confiauça quo; o núlJrc sena.dor tem o que IJor 
r certo !•r~ do r.J.oar. 

que neste momento está tomarulo apontamentos, trouxe· 
nos uma con1olac·to. , Dis<IHios, que o banco do Brasil Qual ? fi•n a. qt111 o nobre mínistl'O se di ri~~ Jl'la in· 
v~i proco•i•illo bom o n:lo ba dd contrario r o~ princi· telll~encl~ •JUt deu t Elle e pot"nle: pOr <•S h.ncos de 
pio.!, • Crt'io quo forilo estas as !'illavras do nobre 50• approvacão do podHr e4ecotívosoh a pressão da resui•:· 
llll~or. . cão, dar livro vbo â emissão do llan:o do BrJsil, por 

consequouCÍ4, dar-se absorpç;lo J.1 emissão dos outros 
O S11. Du.s DE CARYAI.IIO :-Apoiado. bancos; cota é a coas1q~encta, oonseqooncta tanto moi< 
O Sn. F&nnu:- Senlwroi, e a tenbo prestado tr,da legitima o verd,derra, quanto o uobre mínimo par;l o 

a altenç!o á 1iurcha da diroctoria do b•nco do llra;il banco do llra·il, em rolaçiio ás 8uas not~s de pequeno 
neste! ultimas mezes, e aeclaro qu~, ou por cireoom•n· valot·, 'omíde~•a a palavra circulaçilo dcbiixo de u01a 
elas til pelos principias que a dum.não, parece-me que Biguificação que julgo analog~ e vordad<ira, e para oH 
iUS marcba tCIIl·!e tornado reguhr; mas pcrlloe-me o outros bancos, no que toca à rcstricçllo de sua ~Diilsão, de 
nobre sen~dar que lhe di~a 1IU6 isso é ou p\'JJe sor evon· outro modo, f..vorecendo por tsla m"neira o referido 
tUa!; a lei procurou evit, r os m-ies dessa óVrhtualioJade, banco do Brasil. 
e. na.te poa1o eu paço aos nobrel a•nadores que se Peronitt~·se·mo oqui uma pequon-a digrrlssuol. Eu rlou 
dlgnem da attend6r ao p1racer ola commis>Üo) espe ial do graças" Oeu~ pela tr•nsrorwacao das opiniões! 01111.• 0 m 
bul~co ~o ilr•siJ, approvado j)tb assembléa geral de E e JS dd um lado qu-ria·ss a Jibarda lo bancali~, não ollSiar.tc 
aCCIOOISias, a cireuJaçiiO iní:OIIVCI'SÍVOI •• , 
.. Se algum di' houve uma vehomente salyra contra O Sn SJLVt:lnA n.1 MonA:- Q:1eria se comL~'t•r o 
uma corporaç.io, pro r sPm duvida nun.1a pôle chegará monstro, 
me" a que •sse parecer ch~gon contra o procedimento 
na marcht da a•lminlstração do hanco do Dra&il, por- O Sll. FEnn•z ;-.... hoje, por cansa da circnlaçüo 
que anribuiu·lhe tudo quanto t~w podid() hl~er, todos íucunver,ivel, qu•r-se o monopolio do bano·o do nra>il! 
os desmandos do crciíto, apropria agiotasem. Entre· EntGo, da O!•tr~ parta, quori:J•.Id a ro-ia tr.onse faz"r 
tanto, se o b~nao do Br.ml teve porventura erros, cu com que os bancos pag:>ssem em L !Iro d•'OIN <hl tri's 
creio qaa não pdie al~uem lança~• a pedt·a contr• a wu- nnc1os; hoje tudo dSt~ muito bom. tu lo vd li> mil ma· 
ll1er adultera, priucipi11moolto uquelles que 11ontribairão rnvi!has, o ~apel ínconversircl pólo proplcar-sa, inon• 
Para essas empr. us exngeradas, aqa~lldS •ruo, corno dar mrlo sem [J•ri~o algum I E' ~erdado •tuo n"s ~:,t,.. 
a~ministràdor~s de outros ban:os ftzerão mais do que o dos Ulli•los ta•~bõl!l i4 foi ;ustent,,da os<a O[Jiroi~o, do 
h.nco dG Brasil, aquelles quo emprogárão nossos ca~i· que a nãore,,fis•ção o.hs notas era u:ullCID p:m o p:1it, 
1aes em eilabeleci•nontos o>trangeiros, om~rog:irão·os coruo r.z wenrão uut dus rel .. torí•;s ou memagens ao 
om emprestirnoP, converterlo o uo~su capital Jluctu;uotu seu 'prosidonte .... 
O!JI litolos inamovivais, e, como presandamos nosta /tias, seuhorcs, o qoe ndmira, é o sPgninte: r.rca-sa 
c_ôrte, distríbairilo u reser~a tias tmrr•zas quo airi~iào, uu,~ •X•:opçilu cm l;>or d.s iJó.1s do mortofl~lio ~·o r 
e der.to até dividendo; do pt·opdo capital d• corup~nhia. cansa da iucon•"rsibilidado;, A nós quo q'l~r,,m~s ~s r<•-

. lricções ;órucuto, por lllUsa Uilstr. inro•1v~r.ib1Ji la~e, '" 
O Sn. SiLVEIRA D.\ MorTA : - Apoiado. nos lança no odi~ publico por amor cj,,quillo ll1esm•• (('"' 
O Sn. F&ni\AZ: - Mas, &indl de nccodo com Psi o todos r•conhacoro como um mail Pois ossa ox,:.•p11iu to:io 

mesmo parecor, eu <lirti : so exi;to o n1ethouo actuo! p61e prenlcct•r em ~mbos os casos? Por co!l'to lfUo sia1 .• 

das cleitõas, do m~srno modo que se reprovava, se Coma procedo em uru ca!o o no outro n:íu? E quanfloJ 
existe essa escola qua cousi<lera que o bono:o cro•a capi· pela economia d~ loi, obtido ess'' dcsicl•>talum do enui. 
tae1, crca riquezas, qu~ UIDa nu ta importa ant6S um. librio Pntro· o v~htr da~ no1as c o \'.llor o:o our,;, o,; 
credito do que um dtblto, se <stas pessoas to.t•s boja lJ mcos ficilu inteimmen!o livr•s, os banros rle appi'fiV.'I: 
iu!luem sobre a administração do banco do Br;~sil, •• ~:rodo podor e:.•cutivo flciio com a vantro~om dd plld··r 
teem parto U!!la, se os tl•r•ctoros teem ;i·io tim·tus de' amittlr "" NZ~o Jurl~ do sou c"pit•l; ikpois d,, ro;tall· 
um circulo ou do uma oscoln nesto seoti1o. pera~nto ra~o O> tu principio n:io l<ncdruos ~e'" aos huw0 ;: 

cu: poderá o nobro sonao!or, cuja intoncão ilu l'l'il"ilo aqili O't.l a dtiT>r•ncn qno existo entro essa m.·r]i:Ja "a< 
cujos prir..cipios cu reconheço cúmD ~iiol, as>c·;:urar ar, rnedid.1s dd ,;r n .. b•.rt t'~Jol o:u rolaç.~o aus lJ:111co•, r1u"r 
p\iZ lfUS a cmis>ITO quo cm rMtl dpoca outliu ,, da E ... ~ossia, quer d• IooglóltiJol'a; l;i havh o:un•-or>ihili
:l:3,000.0001~ r.ãO pol!or:i alovar·>O a n0.000:000S .. wab? •ladú tlll 11111'0, O ~qni CXÍ'I" iOI'IHlVCr.<ilnli•l:IIJU 0 Ol 
E 1!0!!1 tln!~ ma.is ~t.,guunça qo;w~o ~·u1u a:-~ mu:!lJas 11U: a:uh;~ turlos rc.'iult:~n/.o.s desw rlt!J-llo;:~vtl {!.wtarln. 
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Mu qu•l o motivo por qnc o nobre mini;tro tor:urn 
~s;iw o sonli fo li !lera I da lei? motivos llnancoim ? A 
r.& I ma Sol tiniu ro•t,br.l~cido, principiava a lei a ser cx~
•uu•da, tinha sido já ex'cutada em duas pnrtes, relativa· 
lllt'tllil ;i <JXo,lu,ão das no tu do governo de v•lur HJ~nor 
de J OS •I<> fun•lo dispooivel, e quanto ás notas miwlas 
dos b:•ncos. Poiia F&r o nulm ministro as,.oborba.Jo 
pelos temuro.;? mas qoatemoro3 slo r.ssts? Ouvi qu• 
na ca1uara' dos deputados Utn dos SolOS n<.bre• m~rubros 
dis•~ra qun soJT,iarn!IS mui0.0S rualo1s; mas quaes e~se< 
males se attl o <ha 22 de ago~to a maiH p>rtd dos ban. 
cos ~ons~rvárAo su~ circula cão como tiohão anteriôr· 
mente 1 

Se algum diminuiu, f•·i em viuude do r•Jloxo de &Dai 
notas, e porque, faç~mos ju>tiça, rom~cárão a recoosiolo
rar sobra os di'. i tos do1 hu&t~a mento do credito sob fi r· 

Q Sn, IIINJSTftO liA FAZENDA:- Qor.m denominOU ~ 
O Sn. FEnnAZ :-Os Conltiluci"llan , 
Senhor"s, a incerteza ó um granrJe wal; uma I• i n!fo 

Jló.le sar ju•ta quando é incerta: o nohrd minhtro de· 
clara que é esoa a intQIJigen•ia da lei, um d•creiO ,,. 
poddr executivo declara ~oe·o não é; •m que fluamos ? 
Oaqni a d<oas dia• póole vir r•utro minhtro o dar outra 
iutolli~encia; é prec.i'o Jl is UU•n ffifl<lidn, &f}~ ella qu•l 
r .. r, que ostabolrç• a ce:teza da lei, Neste momeutoda
claro que se o nobre minhtro propuz<•sse a revogação da 
lei me car<toul~va ma1s do quo com essa i11torpret ção 
que import11 soa a anuullação,. .. 

O Sn. SouzA FuNco: -Apoiado. 
O Sa. FERRAZ :-Era melhor para ambos os lados. 
O Sa. VIsCONDE DE JEQUITINIIONIIA :-V. Ex. Volava7 

1n•s que mais ou menos se acbav:lo abalaau; sol1re os O lia FcftR.IZ :-Declaro que se me derem a regu. 
ciTeltua do r.ls•amei•lo do credito em consequenc11 de rança ao que o pagamento das notas se. !fiá ro11formo 
~u lenrem ede.conto mu'tos Utulos que não ropro•en- · todo• os princtvlos correctos da sclencla,·'aa adminls· 
tavào transaccões legitimas, nAm podfão s~r r•potados traçOos ldoneas dirigissem os hanco8, e se se désse uma' 
t•IT•itos commHcite•, com() reconhece a propria com· hoa llsr.alisacã~ ~~~ parte do governo eu nilo recearia 
wissilo do ban•·o do llrasil. dessa liberdade h1ncaria que muitos temem • 

.SenhoroJs, quando em 1819decrdou o parlamfnto ln- 0 Sn. VISCO/IDE DE 11:QtriTINIIONUA:. Isto ó se V. Ex. 
glez que o pagamento das notas do banr.o de l,ondres •e ass•gurar de que as condleões do paiz v Ao ser. alie• 
f.sse !dto o01 moeda de ooro, r<•presentacões honverão 11,das completamente ... 
r~pelid•s contril essa lei f no parlamer.to me• mo huu· 
Te ai<ous·ões anres ; d•pois, em 1825, &ttriboiu s" a O Sn, FERRAZ:- E~pero que o nobre ministro, habtl 
crise por que pnssou aquolle mfrca1to ao elfeito des811 e diplom •. ta como ó nas suas maneiras, Das suas pala• 
m6sma hi ; mas 0 legislador ln~·ez não sopbi•tiroo as vra1, no sao trato, procurará o por• to da concordls, da 
disposiçG~s d~ lei, m~nteve-as c,;ntra 8 c•piniáo de moi- pu, náo só em materia .Politica, mas em m~teria _lloa~· 
tos, conlr;• es!as quo!xas, e não ubstaute a cei•o.na que ceir•; e eo se pudesse,tmte operado mesqurnbo~ wuu1, 
88 levantou, contribuiria lambem com o meu contio~ente, ainda que 

sfjade carregar pedra p•ra esHe edificio; neste caso conte 
Em 1819, quando o )Janeo nacion•l dos Estados- 0 nobre ministro com os esforços dos m~us braços. 

Uni~<·S tllmD·,, a peito forrale··er o valor d~ papel in- Passarei agora 1 outro ponto em que me parece que 
i: onversiTdl ~us baru:o~, e imp•lltoo o capital em ouro fStou dnergente com o nobre miuisrro, e é em rrlacão r.o 
uecessario para p•g31nontD d~lla~, queixas se levantá· arl. )6• dos eslatotos do b•nco do Brasil, e ar& 3• do 
rão. o a ctise que se d.m depois disso fui attr•hutda a docrtto de lO de novembro do anno passado. O n~bre 
esta medida; mas depois re<'Oilhaceu-s• que tiub' sido miaiblro pareotn dar a tnlend•r que o d~creto que eu 
uma Mrsndo m~dhla que tinb~ livrallo o paiz dos refrrendei não estava do •cordo com ~s estatutos do banco 
m;,Lr~s males Qu•udo <m 1847 o bill de Sir R bt•rt do B•·asil, e no parecer .t11 comwissão do mesmo banco 
l'eell foi at.~eado e se declarou que tinha f~lb~do em ais uma cousa te diz a este re.•pfilo, mas i•so já foi ais· 
um ponto, um dos s~u~ fius, não se procurou sophis· cutido, quer na assernbl~a geral pe'a iutelligencia dada 
ti!a-lo n·io obstante e>sls aiiPgaccros, os escriptos e por um dos seus membros, qu• r pela intelligencia d.da 
M ro claruaçlles, que entlo houve. Em 1857 o wesmo por um nohre cotl~g" pela provwcia dd Minas, e resta 
se deu, os inqu~ritos e:~istem, os p•receres das com· sómente um ponto t•eiAtivo á pa~sagem de fundos do 
1uisoôes t>mhcm exisHn; o de orna camara con~luio b•nco para 8u, 8 caixas lilíaes. 
que não bavia expediente nenLum a tomar, o :1• vutra o nobre ministro disse: , Se os fondos que se pas· 
queria dar a faculd•de de suspender o bill DO governo, sarem importJrom fundo disponível do h•nco, niio pol-le 
quando ciruwst;ncias extraorJinariaso exigiss•rn, 'u ao i• to ter Jcogar; , Creio que fui isto; mas se fOr de outro 
banco, u ao, governo, de acccr~o com o bmco; mas o mo·1o, como se diz, ~artco que poderá ler logro r. 
principio ficou intacta, porque o prinl'iprol llm da lei l!onsiderelllOS a mal• ria 1.e•a• suas dilf•rentes f,res. 
era a converstbilid•de das n tas dos bane<• S. Pedird ac> n~bre ministro lic•nca Jtnn ler o )me fr da 

Que motivo, Pois, podia assob1rbar ao n~<hre minis- co 111 missão da directoria do banco do Brasil dado em 
Iro? que temor? temor llnaneeiro, não; lemo r polittco; re!posta a um peaido d~ caman dos Srs. deputados em 
póde ser .. • relação a este assumpto, p<,1ido feito a requerimento do 

Eu, todavia, nllo er~lo, principalmente considerado o boorado merubro d• mesma camara pela pro9i~cia do 
mini>terio em rel,cão á maioria que o su•lenta; mas Rio-Grande do Sal, o Sr, barl!o de Maull, porque ri 
rJOicto que, depois dr.s eleicOes, moitas ~essoas rec~iá- vista deste parecer cessa toda a questão. A commissiio 
ráo prla tranq oilliolado Jl~blica, em r<>ns.,quenci4 da otupds de negar o di•·eito de inquorir-se. de examinu
agit1cão que houve o dessas c" usas que fizaão alguns so, do lls~alí!ar-se o que se passava por lá, disse o se· 
grupos, a que ahl, não sei se bem ou mal, se deoomi· guinte (Lendo): 
nnrão de moleques; ~ortanto, se é por estetem.•r, se o , O mo•imento de lundo é orna operação feita uni· 
Jim da lei ó politico, se se quer e>tabJiu,:er a concordiD camenlo com o capital do bron~o; o uwa vez que se niio 
e a paz entre as fileiras de um e outro lado, roconhcco tem alfa. t·utu o fnn<lo du>punivd na rdaçl!o que dov11 
quo ó urna m•ditla p~litica, congracorn-se os nobre~ guardar com a omissno· uma y,z qnc >c niio teutinlrtn
lllt'ln!Jros do partido cousorVIlll<or oOUI llqaollos a quem ~Ido principio algum da lei ou dus est."tutos com t11es 
~ut 1 'ora d.:uomineu wolc•tU'~s I OJlt·rat<lcs, não compro:lenrlo a comuus1ilo dtondo so 
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d~riva o direito do fiscalisaç lo sohre estai tran•acciies, não 111't:ct3 ~úment• a mim, atr.·ehrá teruhom a meus col• 
direilo que se a direcroria rcc~nhccor snnccionnrli s laboradoros na confecção do,u J,·i, 
obrigação de, a uma simples requi&içilo dos po:lcres do 
o~tado, divulgar IDdos os seus actos, torlnl as bUas acli
llcrnções, por mai 1 delicad:u que possão ser. , 

0 ~n. VISCONDE DE JEQUJTJNDONDA :-Sapientis III 
mulll1'e concilium, 

O Sn. FEnnAz :-A expres;ão- docnra- ~~~i Pm 
vo~~. está d~ aMor.to rom certo~ escri~lus que forlo 
publicadoR no Jotnaf do Commercio A r.ojo autor não 
car"ce pfBcOÇI) muito eslirado para b-.m re~on b~a~r. 
~•criptas de que estou conloncJdo •1u~ o nobftl m1ni>lrt1 
tevo couhedmeoto, 

1á se V~, pofs, que estes movimentOS de fandoR nao se 
fazelll senil~ com o eapHal do banco do Brasil. Vejarooa 
de que maneira: Ou esses fundos são tirartos do fund~ 
disponível, ou não: se silo do funrlo di~ponivel de qo• 
fazem 11arte tam!Jem, on d~ emissão addiccionaf, vu 
da emi~sllo ordínarla dss caixas llliaPs, e servirem d~ 
fando disponível dn raixas fllioes ha uma da plico ta, 
assim o entoo deu o nobre miolotro; se pqrém esto1 
f~ndos que se pmiio sllo tirados dos dinheiros que o 
banco toma por emprestimo, ainda direi, on olles 1lio . 
tirados do fundo qur1 s•rve de goraotia á emiss«o addi
donal na forma do! estatutos, ou não; se se lirlo da 
cmisslo addicionai, halgaalme01e duplicata .... 

O Sa. trn!ftsTao DA F o~nNo.\: -Pela imprensa, 
O Sn. FEIIRAZ :-AotPs 
0 SR IIINISTRO DA FAZENDA :-Nilo, lePbor, 

O Sn. Fannu :-E até- n«o es~.rupnlíso declarar ... 
0 Sn MINISTRO DA FAZENDA:- Provor.o O nobre 

Jenador a que prov• q11& tive conhecimento des8es ea• 
cripto! anr~a dH aer•m publicados. O Sa. VI~Ciolloll DE JsQurrrNuoNnA :-lia exage

O Sn. FunAz:- Eu não poFso provar, porque todas 
estas cousas corr•m pelos cofres !la policia, 

nç;Io. 

O Sn. lltNrsrno DA. YAZ~NDl:- E dosde quando. a 
policia ;c occuv.a debi&B wasas 't· 

O Sn. FERRAZ:- Não digo i1ao, acbo qae o g.oYernl)
deve so>tent r snaa idéu. 

O Sn. FEnn.+.z: -São bypotheses que estabeleço, e· 
creio que estou de acc.1rdo em geral com a int•lligenda 
dada pelo nobre ministro. Se porém. do urad•s de 
outra p ·rte que nilo sejão estes fundos de qne trar•, de 
que modo passllo para as caius llliaes t Pois o banco 
não tem obrigação de empr•g~-lo• em descontos na fórma 
dos seus esl3tUtos ou de conserv•l·o~ 0111 cofre ? Ainda O Sa. StLV.ElAA DA AlorT.+.:- Ala• pela polícia Pio;· 
mai•, se corJservarem a qualidade de fundo disponiv•l da alio hl. 
cai"a matriz, não pó 1em ser empregados em operações da& O Sn. FERRAZ·:- Ers•s o•crlplos s1bir~o no rlia em 
caixa! filiaes. Finalmente, os estatutos, deftni.n:Jo o qne q.ae devia baver elviçil.o no h:1nco do Brasil. 
A fundo di<ponivel da c•ba matnz, e~ige que os va• O Sn. IIINIRTRO nA FAZ~IIDA:- V. Ex. n~o •Jire
l.res respectivos e;ttjã • fffec1ivamente ~~~~caixa. Mas sellla ntm au tneuos um gráo da presam peão mord ao 
to~a a controversia cessa á vista do parecarda dirrrtoria q11e tive conbocimento desses escriptos lUtes de serem. 
do banco qu~ li: enes movim•ntos se f•zem por conta public.dos. 
c o proprio capital .:to baneo. E' porém uma que•th p•ra 
lllllll ioteiram•nt~ íaditrorent•, o g•Jverno ou o baueo O Sn. Fs~nAl:- Senhllr~~ •. n~o 6 possível que DID
mesmo procurára rem•di•r i; to sem qu~bra nQs P'•nlos amigo que comwongn t•om o nubre miniNtro tlztas• uma 
essdociaus da l•i, do re,ulamento, ou dus e>latotos. cousa que d•sacrnda•se a S. Ex., nem que o Jornal do 

Cummerc1o, quB por dbf•renr.ia ao mini Nio, n4o pu· 
Sr. Jlresideate, agora peco llcençl ao nobre mini~ Iro bfi,:a n•••a ~m setrlttfo qPe desagrade ao governo, f•ca 

par~ tomar em aon•td~raçllu as 1• ol•vras qud empregou 0,;~,1 11ulollcacão contra a vontatte de S. Ex·., dcpni~ da 
no •eu discurso em relaci!G a um aparllt tJIIO lh• d•i: consid~raç6o qo• tem udo c.m os outroR wioisrros. Mas, 
O nobre mini>:ro pareceu -m~ que dis1e que !lU lhe de tia senhor1·s, is<o de •erl'iNe o g~vornn d~ lmpren>a 110 

1er alltes obr1gado pela intelliiencia que d•Vil porque senttdo qol os nobres ~•nadorBs tomàn, é cousa muHo 
aduçlva o rí11or da l•i· d11Tdrenlc; o govBrno tem n•cts•ida1e de.delender seus 

o s~. MINISTRO ll.l FAZJlNP~ : - En não rlisse ,, 1 ; 
di~~e qo~ era ~i o guiar es~a nos•~ eontrovorsin, J•orq.uo 
ep jaslifillliV& a le1 e V, E.x. ld mo, trava d,scaolonte 
comigo, 

O Sn, F,ilRRAI:- Perd~1-mo, ainda não me mostrei 
descontente, estsmos discutindo. Eu, Sr. pr~sidant•, de
claro a V. Ex. que tenho recehirlo domonstraçõ•s de 
atft~cto, de con~ideroçilo e de arní;ad6 do nobre minislro, 
mas nunca me juiguoi cum dirorto a llo•n olemunmnç:1o 
1~0 &!Tecnlusa, tlio sublillle ... e perdôe o nobre ministro 
qne di(& qud soas docnras n•lla Parto nilo são para mim; 
o aobr~ minislro nAo rep"ou que colll ost ·s suas •·xpres~ 
aG•s me colloca.va em 01114 posicllo muito llllwit.le, pa
reei& revehr qoe ex!S'o no seu coração a mau te'p•ito 
um sentimento compassivo .... Decluo, Sr. posldcncc, 
que se eu eotendesso a lei do mesmo modo por que o no
bre ministro a entende, onlão é que morocla compaixáo, 
}'orqu~ n,stl casG ab~niona•a twlos 11s prm i pios que 
s11uontei, malograv • t~dos os ~sf, rcos, t·••fos os sacriti~ios 
f•ilos para mo toucar nos jlll; dos m~us auvcrs .• rios: ~o as 
do(ur•s llo no!Jro ruini>II'O s~o 11e.;t·1 soutido, pct'IDillll 
rJne reão aceito esse IOutimcntrJ cvu1pasávo, l"'f'JUc cllo 

actM, t1 a~ d••peus da impre6a~o por cont• de quem 
devem co1 ror~. 

la eu dhendo, Sr. (lro•i·lenlo, qnA t•nho nece.•si~a<l• 
de tne d<f•nder nesta part·'; p··rmllla·ru• o senado ql14 
o f•ca, e o nobre mlrustro, alllda quA ~ão t~nh& Mo 
parte nesta pubfir.aç4o, ae rii11nará de ou.vir o qae Yoll 
dizer. Em 11111 desaN artijtns se disse: I Lendo I 

• Ero alguns r~gufamtniOs lui além do que querl~o 
seo• anteoos•ores • 

Importa iHto um vomito de nmc•r prnprlo, ru n,!o po 
dia subordinar· mo v o~ meus ant•ce»or''"· n~,rm cnmo 
os DJOUA sur.cessores n:lo so olevom hUhoHI•uar a ooim. 

No Jt•rllal do Commercin da !l ~e Pgosr,o HltOOntra-•o 
o se~uir,t• •m um urtigo assignadu pel~s COillllhrciollatl. 

··(Conlimia a fe.~J • 
, O dterca111il faz muito pouco tle SAn•lellt•rP$ se P'D!& 

que a tgum d•fleg ignora que os ministns de 12 dt1 Do
z•mblo e 1eus nm•gu.<, llo1s aos suu.< f!riur:ipioH de mo
dfraç•io e t.le rr~pollo aos fa•tus con>ummnolus o tlireitus 
n~I}Uiri~oR, enlon~Drãu srmpro nunca ir t:;,, longe ctruo 
furão os suc.,cssoros CJU!' lhcH U•l•i\o os I berne.! Cnlfo
cutl~s portim oo nlfmllotlv.l pur Uni l1itlc tio vornro HUb•r 
uo rodcr u1 liLcr .. o~ 1•uru1 cum sun3 cruhsCos lnucort~i 



SESSMI li,\1 O DI\ SETtlMUHO DE ll~llt 

~ (•Uira~ tl1wrin~ :111~ ntirari:io DOS$'S linnncas no inferno 
e tt t.la a nuh'·a fqJi;i(,dat.J.--, no caho~o, tl l'or c,ut,ro lflrto de 
;wrlilhan•w, Apt•i.•ll•io o·g•,VdrtiO n r~sp<·nsahilidndo o 
impupulliri.Jadc de medidas do 1i,:or desne~es•nrio ~no 
'"'" propU7.etno qu<ndo orão governo, os ministros u 
ll'lillislerJaf!s de 12 de Dc1.oa.!Jro prefcrtrão eslu ultimo 
J•nili •o, r•ilo por lhes ser mais vant.juso, mas porque 
Juelh r ser> ia n rausa publica. 
· A dnr,ta•IO c l/c, .<ó //t.es compn!i4 o P"P•l quo rlt·s•mpc

tliiiÍ.uiJ de suppolt,.s c c.•pccllliOI'es. Jlojc q11C são 110· 
''""'" ayra.deccndn on Sr. Ferro:: a (tii'Ç!I e r.ner,qia 
''""' qu• consep1tiu mi>is do q~;c c/lns q111;crão f. t•rO[IIl• 
~r.rãtt, j11 T'Ode1n, 'l"at~IO (ur praliwvcl, i' p.-cantto n 
'"clt! '''"'" julgrit·úo ler devido porar, e ir desbastando 
"' nspere::ns f'rtlpl·tas da rer,eção • 

11.1 c,indrltlncin~ que s~ não devem desprezar. Este 
··~ériplo foi pnlrlica•lo no P''"priu dia em que a assem
ltir'n geral dos acr:i .. niHts .Jo llanco do llra,il tinha dP 
•hwi ti r, appr.>vando tU niio o parecer de sua cornmi<siio, 
t) n~L'o miuistro na camar• dos deputados. cm um aparte 
nenuminúu a ~ua interpreta(,; o s~;aJJC e bcntgna/ 

J\ltrlbl!ij·fe·me as alpr.rcz,"s que o noLr~rnini•tro com 
n sua inwrpr•laçffo considcr. adoçadas; p•rcce·mo, po-
1tirn, qu~ o 1ona·1o p,l,. historia da l<i de 22 de ag •Sto 
.,nnllc:orá o conrr..rio. 

O mini•tnrio d~ 12 dn dezembro, a que pertenceu o 
11ohro ministro, ioicioo o prujccto sobro o obj4l•:to dessa 
Jei. O ~<'U proprio fim r·ra limitar • circnlaç:lo de twJos 
'" h~nws ao 1crm • media do I 0 trirnc>tre do Je;;n, c 
.,JJI'igar os h,ncos a pa~ar no cabo de doas r.nuos, em 
ou r> aa ~uaa n ·ta.i. 

Como j:l vxpuz, oiTereci umn rmencla qne t >m~r• por 
)1a,;e 3 ~ri atei r• destas medi tas, Rcmclli·la a cvrunlls· 
~:lo de faze Ilda desta caso, clla iniciou a rnuóida o o pa
ra~rap~o que vra se interpreta. O parercr da cun;mis•iio 
il explicito a C> te respeito. Eu !Jroi o seguiutctm!Ju p•r• 
J<rvv"r do que digo. 

• A.!•im. ont~nd~u a commi;sao quA cumpril tomr.r 
JlOr b11s~ do S•·n trahalho o prt ,i•cto do Sr. rniniotro rla fa. 
~·mda; tanto mais porqnc est; o o da caroaro dos depu
~arlos pnrt~m dt1 mesmo prindpio, c trn•iem ao mrs·liO 
fi D: arto!J lS rer,Gnhcecm ~UP, f•llf~ re;t; bJ-.:er O Valor 
rlo p~~el rroe nos~· rve de meio drcoiMtle, é furcoso re· 
r/uzir-lhe a qonnli la1c relativa: os mci• R qce cn•h um 
•i·ll"' pr lf•ÜO po1ern par••r.cr~iiTeront•~; ma··, r, o ·:ollccitoda 
crirnmtssfto, hão d~ produzir, mais oa menos lrmtawt~nl•, 
.418 m~s01os r•!sultados · e nr>st• cor,yicc<lo, dt•Sf'jando c !la 

''· . ' . ', .. 
yn~ .. mt~nl~ ennc :rrcf, qqa.nto ~m si cahc, pftr:l ouxl)~lr 
'' illustra•lo Sr. ministro d11 f"zenda no empenho de 
J•I'•'Star 1Í nação O r"vornnteserVIÇO do Jivra·Ja do regímen 
itu p>p.,j irrenli~avel, jul~a pref.,rivcl qu: se ad· ptem as 
'""'Ji•Jas ~ne ~1/e r•r•Jr(i• na parto ro1at1va ás emendas 
>ul·stitul.ivas d 1 prt j~c1o da outra c<, mar~. 

• P.•ra tornar potr'm essa~ medidas mais salutares cm 
·''"" t·IT·ilos, c ovit r que s~jão nPUir!li'wles. por ocour
'''"CÍ"s. IJL1" rl;sd~. j:i podem purécer provnvo1s, pr11pún a 
t·.ornmissiio a <:l"ui;ula contida no§ 3." ~o att. 1." tlo 
Jtrojeclo alJ1ixo tranmipto. • 

l'or esta i·Jéa pleircn•a o parti lo con~erva•lor, c com 
rll• os momhros do gabmete do J2 de dczombro. 

Nn c:.Ju:Jr:l cJos r~t!ptitudo!', qnnndo l!S emend;~!: ofio· 
n•cidas por rsla cnmar;l ~c cJr~n~tirão. o flX ffl11115tro th 
lazou I·• t1es~o ~~ hinoto, o S;. T.,rrcs Jlomr.rn, rM~ünho · 
c u 'I'"·' a I ·i nessa. parlo rorttioha as idéas 'JUO e !I~ 
llnhu JH'upo,to fflis seguiulcs !l!t'mns: 

• O llrn do ambos us pro,ie.,tos é 9 lil"Srno, o r">l:tlll· 
J~~~~iln{\nf.o rio tro,:u t'lll mrt.d; o rnl'io ''o rnflSIII(J, Jlf1m 
Jlldi<~ dei~"r <i·! ~~·lv, ponjliC "'io "' ou\ro; a ~cien· 

r.ia n;i<> ct•nheM outro. son:io n diminuiç<i>~ Ja circo· 
1av:io cxc,•ssh'•, pnr:1 tlo\'íll' o carnLirJ, c Ídcilitar a 
lmporln~ão t-sp~nHtJHW. 1Jos uuHaos. 

• Nôs pres~m•hrnos aos hanco8, a obrigac~o do 
roca ruetal:ico, di:t•tro de tros a unos, o nad~ estatui· 
rnos RobrB a rcduçf<o da l!tnisRil.o; porqu~ uma vo:c 
Imposta aiJDOJI• cohri~aç:lo, c<lava Sllb JltflHd!dO que 
clle.l n;!•> oerx:ui:io d" corcear o Fcu p•u•l, nOm deJ>U· 
•ierem preencher o prc~cito da /cl no praZII fatal, Co~~ 
tavamus c••ll'l os senq iostinctos dR r.onservJç5o, e 1/81· 
xavan•os·lhes a lihr.rdaw du jnlgar da OJ•po•tanitl•de 
da rodução, c do gratlua-la, como Cltteodc~•em, com·· 
t~nto que •final a l~í fos•e cnmpnda, 

• Putliarnos proceder a c fórma diversa na app!icação 
do me,~mu mrio; podíamos nós llnr prazo ohri~atoria 
para a conver~ào aos bilhote~; mas por outro lado !óra 
forçar os bancos a rosttiogirom-so desde Jogo, srgoodo 
urna ~rmlu•tiio calr.u/ada. de modo qoe PO IIm de tr•s 
aurros •li• conduz1ssa necP~sariamertt~ an p•g•mento ••m 
ooro. Foi esta a f,í,ma que o aciUal ~·bioete p!cf-.tiu_ e 
ao,Hnn, c que nenhuma d•JT-wnc\ oiT.rece em relbçao 
ao nosso prflj-cto. (Muitas upoiudos,) 

• lHa IJm apa•tc.) 
~ II.t iolentldade oo fim, lu identidade no meio, o 

que V•th ó uoieam•·nlo o rootfo de empr•gar. Eu sinto 
não me ter f,iro aiod~ bl'ln comprehcnder pelo honrado 
membro qu~ ~oaha rle ifltP.Irumrt~r-Jn~. Se o projeclo 
sub,títutivo prcsdorlio oa eloomla obrigaloria da coo• 
vimão em tcdlpo cert1, ó porqne isso era inteira~enle 
desnecessnrio desde que nito •·oofiuu nos bancos o cu1dado 
•la re·1ncc~o, e que ~ello weswo a regulou e impôz. 
(ilpoiadt a) • 

No Jirn do s•u dis~nr .. o, o Sr. consc'hdro Torres· 
Homem, ainda empregou ns s~~uittl~, paravraA: , 

• Ao rninistcrio de 10 do ~~osto con1pelitá a glo m 
rnere:ida de hav~r r•ali?.ado e•to irn,,ortante melbora
rumrtn, !J!IO nól, os ru'inistros de 12 de dezembro, n~o 
fomos lt,stante felizes para roaliza-Jo, apezar de no~sos 
odorços c dedicação, )las isto nada importa, o que tm• 
porta a lodos nós é que uiumphcm as idéAs, os bon! 
principias, é que se sati•f~~ão os ~randes intere1s~s tio 
pniz, s•jão quaes forem os OJlOranos a qacm catba 1 
honra da obra. (Apoiadol.) • 

J:l v<l pois o nobra ministro que a aspereza n«o t! 
minha, a asiJcrrn que o nobra ministu procuroe atte• 
nuar 11or meto dest~ intijrpretacão qus coo~orme a fill.a 
expressão ó S!tqvc e bcn.igna, é do propr10 nobre nn
nistro como membro do g.hinrto de 12 oe dezembro, é 
do todos ~qnclles quo sustontavão esse gabintt~, é do 
partir! o crtn1orvadnr, onde o nolre ministJo occupa uma 
das prindp:1es po~i~ões. 

Por amor déssa it!Ça, como eu j;l diss•, o ministorio 
dd I 2 diJ dez• nthro propo7. a dtssoluçiio da camara dos 
deputado<, t•ntbom por atvor d•lla dissolveu s~. por 
amor ,j,·ll• houve cis!io no partid,, conservndor. lHe q~o 
os mir.i•teri•es c os ministros r\c 12 do dezombro ·~o 
gnvPrno, o qoo f•zom? Dd~otrocm a sua pi'Opda oltra c 
tax<io de ~spero aquillo qoo julgai'~O benigno. I l:ur 
r.o11sequcncia ri injnstiçn diz~r. • O Sr. {<'orrroz fot mnlfo 
usr,crQ • E qnor~rn n;oro dr•rramar todas n• snas ~o~ur~s 
por toJo o universo. O ~ruuotluuenlo d•t Ol·l>·o mtntKtro, 
Sr. pr~sid1•nt~, n:lo pólo agradar aos cons~rvildoros, 
ain la o~ mui H cégns, 

O Sn l"liuosnt: ''" T1:oun r~n~N.I: -C•~gQn ou sorvo!.? 
O Sn. F~nuAZ ·- G•'G""· 0; ergo~ nu ouvir o 11\•hr~ 
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l'llinislro ti irão qaa a vov. do nobre lllÍ~>Ütro ó de J,cob, 
Jn·1~ que a m:Io ll rl• ll~ai1. 

~•jqria .CID~ algcem me dissesse: qual será o resolla~o 
deste dr.bute <lo senado, qcan~o se não aprosent1 ama 
proposição para revogar a Jntellig,mcia dada pelo ao. 
hre ministro da lozondn? (Apoiafl.,l.) E•pera-se que o 
govrrno recue d• int·lli~enl'ia quo elle deu pensada
mAr, te em soo gRbinr.te, porquo um ou outro nobre se
nn•Jor. por ro•i• rc>peil~vel que sejo, •e pronunciB con
tra e~sa modida ? Orl certo que não, ~; enliio, s••nhores, 
r.omo é qn~ aquolles 1(118 88 dizem os su~t•nta-ioras ria 
lo i e da actorioiadu, ~a·• os ptimdros que s" J,v•nlão a 
combater a mesma autorMade. sem acompanh3r as 
soas proposicO's de rem• dio eOlr.az, qc• era ama me
dida legislativa que sanc:ionasse a opinl4o contr~ria á 
do governo? 

E. sonh~re•, ~u feifdto ~ no},re oroposiçiio: n.J prin· 
ciJOiO rleRIII sessá·• e/la cst;lva possuilla rla medo P"r 
raosa d$ compo•icão d~ nrn noioisteriu onde erolr;ovão 
tnntus mílitarP.s; eu nunca rPr.o 1] rlfSS~ lacto, eiperavn 
que as dnçt~ral io nobrA ministro emhol•ria o Jlo •l•s 
espadas dos 1ous r.ull•g•s; ·o assim a nobre 11pposiç~o 
t~m visto uma por uma ""tisfeit•• to~aR RB •u•s queixas, 
destruidos os embaraços qu• ""lha anlolh•vãn perigosos 
ao psir, e 6Bsa 11ropria M qu• era o principio c~rdoal, 
o pranoipio capital, o principio e:tclusivo, qae sust~n
I~Va 11 p•rtido conservador, essa lei tem baqueado, ba
quea~o totalmente, 

0 Sn, VISCONDE DR JEQUJTÚiiiON'IIA :- Aqni está por• 
qae muit1 genH não go~l• desta lei: é J•Orqne ó Jti de 
parli1o. (Riudas.) 

Senbore•, nM que combat1mos com to~as as nos1as 
forc•s a lei de 22 de agosto de 18RO, I• moi procedido dol 
d1ff~rente manelrl : desde que ella HB con•tituin lei do 
estado, nó1 lhe prH•mos todo o respeilo que Jbe era. 
devido como tal : a queiJes qce forilo incumbidos da 1ua 
execuç:l'o, cum~rirno od sP.us prer.Pilns com to~a a lldell
dnde; e eo desalio a que se me ruo.<lre qual foi o acto 
praticado por aquelles que combatêr4o no senad) essa 
J~i. que deixe ver qoó elles inlencion1lmente procurár5G 
de•virtna-la ou aniquila· la. Se pois, senhtlres, os factos 
ahi e.,tão para lolslemunbar o nosso respeito á essa lei, 
h•je que se levanta om debate cowa a iotelligencla dada 
a um de •e as artigo•, e qu~ p••r essa simplas inlelligen
cia 1e diz que a lei está r•vogn·la, esl:l aniquilada, que 
WJo o cas!olllo l~v~nt•do por ella desappareceu, devere• 
mos n6.1 calar· nos diante de accusaçúes tão graves feilu 
ao n&bre ministro? 

O Sn. Souu FRANCO E D. MANOEL : - Apoiado. 
O SR. Fznuz : - Poh s~ora o proprio p~rti~o d•s· 

m·ncba aquilio q11a fez. Senhores, c nobre !ena~or t~m 
raz~·• ; as cvnvaniPncbs de partidos destró~m todos os 
pr1nclrJios, eu nonca po~ia soppor que o pmido con
serv••ror qae !Jarecia IU!tantar noR ultimas tewp~s esse 
princll,j~ da conversibili1•de de no11s, qne claman 
com I•10Jas as soag r orcas co·llr~ o regímen do papelorio, 
conforme a expres.ão diJs ministro• de ]2 de dç.zembro, 
cu não podi:1 suppo.r que esre partido hr.j• nceitaA~e uma 
iuterpr"tavão que f~'stl.t, que reduz á nada, que illnde 
a soa lei, que a deWó• r.omplel•mente. E poderá o paiz 
l•r coutlançll em partidos quo ab~ndonão sens proprios 
princ1pios, pelos quncs s~crificarão tu~o. ab·•l.ulio cóos 
o tijrra? Po1derá ler o paiz confiança naqueJids que as
sim se r.omoor1ão ? 

· Jtp, Sr. presidcnt~, foliei lo 11 nobra visconde de llau~
mhy pela p•l!Íçllo brilhante qoa tomou; os príocipios 
cm roat.ria de•ra ordom silo tudo. asna infrar.çoo- não 
Jlóde ddxar d,, tr~7er a dosmomliRDfiio da um parti•1o 
quo em lodos os t•mpos tom•1U por tiffi1Jro a coonserVI•ção 
das lei<, em quanto a rxperiencia nllo mostrasse com• 
necessaria a s••a revogação, ess. pnr1ido que tomou por 
bandeira nos oflimos tempos, pur que curra n1o l1avia, 
ag questões oconomicas reiatívamunt~ ao regim~m do 
fMpclorio. 

Quanto a mím, per Ice-me o nol1rc mini1tro qna lhe 
diga, contlnúo do mesmo mo~o, r.onunúo a su•teutar o• 
mesmos prinCÍpioS; boi de VOtar p-.las met(j Jas quo achar 
dA cnnvoniencia pabliea, t nho muit~ confiança na pro· 
\'i Jcncia; e nesta fA diret cc.mo o po•ta 

• Ir~ter sptl>l cr<ramq111, timortS inter et irtu 
• Grata atlpen:enicl. qure tlOII lpcmbi!ur, 11ora. 

Senhores, se eu não p1rlilbasse a opinião de S. Ex. 
nesta ma teria, não Rorin, pela pashão quo ora occupo, 
que •u vírin defender a qu-stão no sen•do: de!ondo·a 
porque rstou r.onvenr.ido da que a lei dcVd ler essa ln
tdligencia; ~ela letra dos arti(OS que fU pusuol a 
ler c a demonstrar como clle.~ confirmãoaminha'o pinião, 
o qaan,1o 1e não queira admilli·la,ao meno• por um .prin
ciiliO de ffJUÍdado, que sori 1 de cetlo revollanle que fOs!e 
posto d~ parte nas circumstancias em que a qucslliO se 
ach1, 

Sechores, dis10·!0 qu~ a int~llige1r.ia dada pelo go
v~rno ao § s• do art. 1 o da lei d~ 22 dd ago!to revo
gou-a, rnatr.o-a, Elestruiu o seu pspirilo, aniquilou lo· 
d•s as vantsg;ns que tinbão resultado de suas dispo
sições. Vam~s a cxawinar com vagar esiM propo~icMs. 
O sanado ha do desculpar que e11 f:tllecom alguma rni
nuciusi.Jade a e~t~ respeito, porque é preciso tocar cm 
todo• os pontos, pão para chamar algoem ri minha opl· 
nião, mal pora jostin~~r a opinião qo1e ea tenho, e que 
folizmenltl se acha di ncc~rdo com a inMiigencia que o 
nobre ministro da fazenda deu a lei. 

O Sfi. DJ.\S DI!: CARV.~LIIO: -Sr. prcsiJoutA, .A primeira ~bservaclio qao fa~•;[ todo o hom~m que 
devois do notavel d iscnrso que o sanado anJba do ouvir, ler com a devida atlonciio a Jni de 22 de ngos:o (e agora 
coo fosso gue ó grande temoriolade vir eu OCCOjHr por quo so lrnt~ della pormllta-se me que eu me exprima 
alguns m11mento• a a na attenção, tratando do n;scmpt? d"Rta manuira) ó ~ falt• dA pro.lÍ·il•• com que os termos 
Jlnnoipal que ora o occop~. Eu havia anuot:iwlo a furão emprPgados nessa lei. Quando a sua redacção Í·•i 
minha int"ncrro do f4llar st bre fSll m~teri~ n•: ilfll da submelli~a 4 discussão, recorda·s~ o !Coado do que um 
nftlma ~es,ão; n[o m~ proponh1 port·tnto, senhores, dos mPus nobres collegiS, que comigo oorr,halôràu forte
a ro>ponder ao nobre senador que acab1 rto sonlar-se; Jnt•nte esla loi, pediu que so fXamioaRso com muita ai· 
direi uma 011 outra p tlavr.l ~111 ro<pu>t·• :i ulgum•s d" tencüo a fórma por qu~ o:a rodigido; mas não s~. alten
Ruas proposicões; mas o m~u tim prinripal é ju<tificnr deu enrão á e<t:L ul~<orvaç3o, porque so entendia que 
o Mio praticado pelo nobre minislru da fazPnd•, na in· tud~ quanlo nós diziamns oro pnra dodumaciio, que era 
rellig~ncia ·qn~ e !lo rtou ao i! 3' rto art. 1° d:. lm de 22 &óooento o ~o<ejo do eomlnter os autores da loi o o< seus 
1le agosto do 1860. N.~o o f.troi,do certo, com prolieiencin, sustcnla'lores que no~ ol•rigava a chumnr a nttnnçiio para 
m~s pror.ararei com roda a boa fé que é poooivel, tratar pnnlo; que 011t:io parcci:io iudiJTcrentns, nniiOtnnto que 
C~l'olo ao6ompto. . d~pois a pratic11 l.olm mo~rrado que cum eiToito razão 11· 

~onhom:, t'U l"~rgunl31Ci em primei! o lt,gar, o dJ·, nh:io o~ que aód:u peusavau. 
'j(J 
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A lei, trat.ln·lo do regular a quARtão !Janearia, como ilinrla habilitados para trocar snns nul:ls por ouro, etc.• 
~o exprime a ro~peito de h•ncos ~ Nada menos de qn;tro Somos che~o1J"s ao ponto da controversia. O.!j I• tinha 
expres•aes sn en~ontrão nolla: oó3 temos a expressão tratado de qualqncr h •nco, o j4 mostrei que 11~0 curu· 
I(Cral b3ncos, tomos a expresa;io bancos de circnlaci!o, pr .. hondia o hanco do Drasil; o•te agoril f·lla dos bancos 
temo• a cxprassão bancos creados por decreto do poder sem outra alguma reforen11ia; a que baF!cos, poi!, so re· 
executivo, tem~s a expre•silo banco do Drasil. E III todos fere elle 7 será a todos os bancos de circolncilo compre· 
os artigos e paragraphos da lei, estas p• lavras 6ào lo· hendido mos mo o banco do Bmiil ~ou ~over-se·ba anto\S 
madasno mesrno sentido I Procurarei examina-lo o de- entendere• I~ pora~r .• pho com a mesma ext~nsifo e appli· 
sPjo que se me prove que estou em erro qumlo sus- caçõis do § I•? Eu sustento que, não se havendo ai11da 
tento qne n«o. O art. I• comec~ dizendo (Lendo•: trata•lo d~ outro• bancos que não lotisem os cr~atos por 

• Nenhum dos l!ane.os crearlos por decreto do po'er decreto do po ler executivo, porque a rrspeito do b'wco do 
executivo pode~á emittir. etc.; • depois vem uma ex· Brasil elie só apparece por excepção, este § 3" só a elles 
cepç~o (Continuando a ler.) se reporta; e a~sim ent•ndida a lei, cassa to,Ja n durida 

..... Emqnanto o banco do Bralil não pnder tamb~m e opposi~«o qne se tecm levantadJ contra a intelllgencb 
realizar o seu troco nm ouro, rt•: ..• (Conlinuando a ler que lhe d• u o governo. 
o II"I • Sll a emissão de qualq"er ba11eo e1c~d•r o~ Ora, que e•ta lntellig.mcla n«o pó.le ser taxada 
limite~ fixados no prin,ipto deote artigo, será ello de absurda, creio eu po·ier demonstrar ainda mais 
obrigado a reduzi-la a esse Jímile dJntro do prazo que concla~entemer.te rof"rincl.>· m~ ao § 4.0 do art. 1.• em 
o góverno determinar, nnnca m1ior de s~is mPz•s. • que p~la primeira vez se r.Uade b1ucosde clr.lalaç4o e 
~;s~es b;ncos de q•te falia o§ I• silo lodos os bancos de se accreocenta logo, que ae.tuaimonte Si ach'o crea~os 
circulaçáo ? Estará lambem comprebendido n••quella por decretos do po~er executivo, de cujas palavras 
parte do puagraplto o banco doBrasil? N~o póle cor- deduzo a oplniil•l do que a l•i, fall•n•lo de bancos 
lamente estar comprehendi,Jo, pnrque a. dispo ·leão deste de circulação, se quiz r-f-rir só mM te aos ereaoios per 
paragrapbo llm•taVA·Be a mandar retirar da circulaç[o decretos do poder exomtivo, pois que nenhum outro 
as notas on bilhete~ que exeed"ssem ao termo móJio cxi•tia, além desses, excepto o banco do llrasil. 
de sua emlss«o confórme as reg•a4 prescritas; e se ao Maior força ainda jnlgo en encontrar n~ Mra do 1 
bmdo do Bcasil nenboma limitação era imposta, em· lO: nelle se exprime 0 Jegi•b~or do segninta mo lo 
quanto elle n~o c11reces~~ de recorrer ao goverr•o para (lendo): , Nenhum banco, que não fôr Jos actualmente 
elevar a sua miss4o aq • lriplcl, ~ston per>UQdido do . e>tabelecidos por decreto do po~er executivo, compa-
qtJe o § 1• o não comprehende : eh aqut pois um pa. nhi' on souiedade de qnalquer naturen, on indiviauq 
r•grapbo ora que se usa da expressã:l geral - qualquer do qualquer condiç«o, poderá emittir sem autoris>çiio do 
banco- e que não compr,hende o b1nco do Draiil. poder legislatiro, ele. , Neste paragraplto ~ão Fe r~1 

O Sa. vtscONDE DE IT.ATORAIIV:- CPmprehende, na excepção alguma du banco do Bra~il ; e apezar da Kcn•· 
mluba opinião. ralidado dos termos -nenhum ban-.o,-alnda não houvd 

O Sn, Dtu Dll CARVALHO: -Pois snstento que nâ~ quem entendesse que o banco do Bra•il estava compre• 
póde esur comprehen fioto o banco do Brasil, porqoe tste hqndido nessa d~nomin,ção geral, porque todos enten
banco não podia ter na circulaçilcJ maior som ma do que d~rBo que, nl!o s~ tratan lu de revotru as disposicDes dos 
aquella que lhe era permittlda p~los estatutos; e desde estatutos qud permittirão ao dito banco a .emiss~o de 
qne o governo lhe havh cassado a emis•ão do triplo, bilhetes ao portador, embijra do estivesse elle exco
efle nilo podia conservar na circulação mais do qne a ptnado, não podia, nem devia ser comprehendldo na 
emissilo dnpla do aeu fundo disponível, a emissão que disposiçlo g•n•rica-nenhnm banco;-e que conservan 
lho era permittida pelo resgate do papel do governo e a as mesmas &QJÍtras faculdades. Se pois ba paragrapbos 
emissão equivalente ao deposito em moeda corrente por da lei em que, fallanjo se do b~ncos em geral, se n«o 
troco do sen papel; por conseguinte esle pmgraph> n«o comprehende o do Brasil, mui rnonel fundamento teve 
pMe referir-se ao banco do Brasil, por Isso qnij na sua o governo para dar ao§ s• a iotelllgen~ia que ibe den, 
1eneralidade sómenta se tratava de uma hypothese, de e que ea sn•tento como a verdadeira. 
qn& fõra e1cep1uadoo banco do Drasil, como o drmoustr«o Do qwe tenho dilo, s~nhores, resnlla para mim a oTi· 
claramente as disposiçúes seguintes, Aqui esti pois, dencia de que e:~.iste na lei de 22 de ago,to a express~o 
como disse, senhores, uma P•lle da !ti na qual so f~lla de bancos som qae se refira ao banco do brasil, e rlds~e 
de bancos em gijral, e que não comprehende to.tos os· qne eu posso mostrar, como mo>trel a re~pelto do § 10, 
bancos de oirouiaçilo, porque nllo comprehende o banco que nilo podta For intenção do corpo lrgislatlvo pro· 
do Braiil. hibir ao banco do iirasil a emissão do bilhetes ao por· 

Temos agora: (Lendo) • § 2.• N~nt.nm dos bancos t•dor; qu~ o proprio ministro, que sustdntun a l•i, a 
creauos por decreto do poder executivo poderá emittir, entendeu assim e deste modo a fez ~xe~utar, porque nAo 
etc. • • So dentro do prazo do seis mozes, contuuos da me constou j~mals que se mandasse 6U•pcnder no banco 
publicnçlio desta lei, o banco do Brasil nlio se achar, etc,, do Bmíl a emissão de taes títulos cGmprebonditlos neste 
Aqui t~mos o § 2° que se relere sómonto aos bancos paragr;1pho; está para mim pt·ova1o que em algumas 
creados por doJreto do poder executivo, e lhes prohibo a panos a Joi, fallan•to de ban~os, nifo se refllrin ao banco 
emissão de bilhetes infwore~ a 508 na côrte o província ~o Drasll. Ora, des le que a lei pó te ter nma some
do llio de J•neiro, e a 258 nas outrls províncias, da lhante int•liigonoia, amtlito qoe o n<·bre ministro dos 
qual ó exceptuado expressamont~ o b3nco do Brasil, por negor.ios da lhzenda nl!o merecia a gravo accusnçdo quJ 
quanto a seu respeito só meato se limitl n quau!Jdado lho foi f..itq, de que unln revogado a lei. Quando mui
•tll taes bilbetes, mas nlio so lhe oassa a faculdade de tos não qneirão wesmo admillir essa iotelligencla, quo 
emissiio, mesmo na hypoth~se prevista de n~o poder deduzo dos artigos qu1 acabei do citar, direi que o nobre 
realizar o troco de suas notns por ouro, ministro deu uma 'intolligencil equitatin, intellig<'n· 

Segue-se o§ s•, que assim so exprime: (Lendo.) • Se cia quo 11üo podta doil;tr oo clu nas circumst.1ucias etu 
no fim do prazo de um anuo ... os banco; não so achawm quo a qnc~tão 10 ad111Va collocada, iutolllgei!CÍJ que lho 
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faz honra, c a contrari~ seria ama verdadeira iniqal- ·se aprosFa~sem a f4vorecer as vistas d'aqoelles '.1 
dadP, c<>mo vou demonFUar. nh;to saotenta1o e Mto passar a lei; esperário o • 

SeohorM, a ld do 22 do agodto teve por fim, como momento em que eriio obrig~dos a fazer a redacçl• 
se sust~ontotl na trtbuna,. como o toem ~aclarado os nobres executar a iel nestil parte. 
senadores que combdem a imelligencia do governo, re- Procedeu o banco do Brasil do mesmo modo·: 
dazir a circula~ão do papel dos bancos, e para isso aqui, senhores, o que c11mpre examinar cora 
tStbbeleceo que nenhum delles, emqaant~ nii~ troca•ee auençio. 
os seus bitbr>tes por ouro, pudesse tmillir maior somma Quando se publicou a lei de 22 de •rosto, que 
do que aqotlla que resullaVd do termo medio da emiss«o 10 diz que é clarissima e que eu snsleolo q•u tera 
no tempo marcado pelo arl. 1.• Em virtude desta lei pu· low•r ás maiores conlrovmias, ás qaestGes mais 
Micoa o governo um regulamento, no qual fixou as plicadas, moitas possuas, e eu com ellas, ente. 
quantias que cada um dos bancos de circulação podia que o banco do Brasil nlo rstava limilado em soa 
emillir, emquanto não entrasse no reglmen do Ir oco em rdtos s•nilo quando tivesse necelsidade de rer.orr' 
ouro; assim foi euabelecida para a caixa matriz do goyerao para obter a emissilo do triplo; todavia h 
banco do Brasil a somma de 21 ,481:0558972, e pua pessoas que euteodêrlo que o banco do Brasil era; 
todas aa suas caixas filiaes 17,472:1668765, no caso de gado desde a data em que a lol se promulgou a rd• 
p~dir o triplo; ao banco AKricolamarcou-se 7,237:9008; a sua circolaçãtl aos vinil! e um mil e tantos contos 
e ao· banco Rurall.!l92:3008. llecurdo·me perfeitamente de que houve alg• 

Aos banco• Rural e Agrícola a emissão foi desde lo~o questGes no banco a este respeito,· e MO a memoria 
fixada neases h miles, porque a lei determinou que, ex- me é agora Inteiramente lnHel, creio que até o n 
éeddndo a emisdo ao lermo médio marcado, se·ião elle& presidente daquelle eatabelecimenlo entrava em do 
obrigados a retirar o exeess•> dentro do prazo que fosse a este ro1p~ito, porque dizia elle: • Se o fi111 da 
preserij)tO: o banco do Brasil, poui.a, nlo foi obriga1o reduzir a circQiaçio, como póile o bonco continuar, 
a redolir a soa r.iNulaçiio á som ma fix~da, podia e1ee- pois dellxtdo esse limite, a exceJe.Jo 7 • No emtant< 
de·la, se porventura o seu capital convertido em fdudo porque ee reconheceu que com elfdito est11 fnlellig~. 
disponível e o equivalente á •omma doa bilhetes do tbe· da lei era a ma1s natural, ou porque as clr~omslan 
sooro resg•tados Jbe permitthsem fXCBder esta somma; mostrár«o q11~ o banco do Brasil naq11ella época nlo 
só nao poderia elle excedora eirra 21:481 contos e tanto, dia immediatamenle red11zir & stu circlllaçlu iq11ello 
se porventura n4o tives•e fundo disponível sofficieote, mile, p~rque creio que havia então 22,000:000500 
para com o seu duplo, rrunido ao papel resgata•to, chegar 24,000:000SOOO pouco mais ou menos de bilb 
á.somma r•feritta de 21:4.81 contos e tanto: crtlo que esb ewitti-ios, o eerlo 4 que todos s9 conformdrlo c 
intelllr•ncia é a verdadeira. O que fizet~o os outros e~ta intelligenola, e 1i1tou-~e o principio de qu;: 
bancos t Gada um dellea con•ervvu até ao ultimo mó- banco tinh~ só1110nte os limites de seus e1tatu1 
meato a faculdade que a leilb•s havia ~oncedído, Apre- .Mas nem por Isso alguem se preYaleceu da lntelllg 
sentarei os documentos em que m• firmo. Ainda ha ela geralmente admittld~ para d•iur de secoudar 
poucos dias forlio pab!icados Od bllancos dos Ires bancos vlshs do gonrno,; todos os esforços 1e empregá 
do Brasil, AiCricola e Rara I ; limito·me a tratar deetes ~ara que a redacção se fizess~, tanto quanto o ft
bancos, porau~ u.e pare,·e que, demonstrand" aqui a mi- mittis•c01 as necessidades reaes do commerclo; e o_ 
oha proposi~4o, ella ficará demonstrada para as outras sullado obtido não se limitou a 3 r,, mas ~xcede hoje 
parteP1 e, se houver al1ama dilferença, ella é tão iosl· 4.0% pouco mais ou menos senão do llmitd marcado 
gniftcante que me não pmre destruir o argumHnto em tabelll~ a que me referi, sem duvidA da emissão que I 
que me ba&ero para mostrar que o nobre miumro devia era permutl·1a,· conforme ua1, e que lhe é ainda boj 
dar a lntelligencia que deu, . como eu sustento Como poderá alguem reputar o 

O balanço do banco Rural, datado de 31 de agost~ de ab1ardo o q11e estou dizendo, pedirei licença para !!!n 
l8til, Isto é, do principio do anno em que a redoctilo trar qne a reduaclo do banco do Dmil fui mullo mai 
já começ6D a ter execoçllo, apresenta uma emts&ao de do qae aqaella que 1e presume. 
1,988:5108; a emissão que lhe foi permilli~a pela la· Esse banco tem &Ctllalmenle uma emls•lo ' 
beiJa annexa &o deoreto do gov~rno, que re11ulou 0 qu~nlo 17,245:1508, como se apres,nta no ultimo bslano• 
p~lão os bancos conservar na mculaç~o é de 1 • 992:3008; Não me prevalecmi da dedacçlo dos bilhete' que estli 
Ulste, pois, no olllaro balanço do banco Rural apen~s na caixa do Ouro-Preto,e que avolllo a mil 1eiscentos 
a reducç~o de 8:7908: entendo que este estado da emls· tantos contos, pua diler que a emissão d~Nceu a qaln• 
s4o é matlo legal, porque ago~a. t! que começa a fuer·se mil e tantos contos, porque 6 nocB'ilsario calcular tamb9• 
a reducção; estamos no prln :1p1~ doanno, ~é só dentro a responnbilltlade d1 caila ma•ril pelas notas emlttida 
desle anno que esse banco é obrtiedo a rettrar os 3 %, pelai caixas fillaes do 011ro-Preto e S. PAulo, auja BOI ii 
na conformidade duque o gove.rno resolveu, O banao s~o repou!a sobre a base destas notas; por conseguinte 
Ag~lcola aprese~ta-nos o se~?t~te res~ltado: A. sua areio que argumento muito lealmente, cooservanio -
ewm«o permilUd11 era da 7,.,37.0008 • a eml593o que emissão do b'nco tal qual ella se apreaent~: ·Silo dezese~ 
elle apmenta no b1i~nço publicado no corre~le 111e1 mtl e tantos contos de réis. O senado me deaculpará qo: 
dil·nos 6,970:9iSOS, li tO é,. ~57:9508 de dtlf~rença eu deaça a estes detalhes, por~ue ó um negocio que nií• 
para menns do maximo ~crmtlttdo; mas quem consul· póde ser tratado sen«o multo minucioumente, 
llr o balanço de 51 de Julho ha de ver que o banco . 
Agrrcola conservou a sua emissão ató uquella dat• em O Sn, Ft:anEtnA PENNA: -ApoJRdo. 
7,213:1008, e que tinha loito apenas a roducçiio de O SR. DtAS DE CuvALno :-O banco do Brasil, pek 
24:8708. O que results, pois, da confrontaçiio deSies recenseamento do di~ 31 de agosto, que aqui tenho (•rc· 
dados? Qoo os dons bancos consorvdrílo até ao ultimo sente, e de que o governo so acha irrformado, apresenhva 
momento a f•cul•laJ~ que k loi lho3 p~rmiuia, no que o seguinte resultado: O soa capital, Mias as deduc~uos 
l!zcrão talwz muito bow, porque conhecílr:to o porigo de o•t>bolecidus n? rcguiJmonto do governo, do lO de no
poderem !cr dT;ndídcs cm seu~ direitos, so p(ifVtnturi vcmbro de 1860, c em virtUII~ 1la lti c cstututos que o 
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r~gem, csta~·a ro.lu~i •. lo a G 003:203S188; o banr.o po· dara da lei do 22 do agosto, ~s hlnr.os de cír~n·aciío, stm 
deria, pois, emí:tir 13,086:58üS376 quo ó o duplo rlo s·u ••aixas fili:u·s A agencias niio se acharam babilirados p•r~ 
fundo drspouivel, poderia ouliiLir m .• is 6.VD3:203$l88 lrocar suas not:•s púr moedas de ouro, s•j:io obrig.ldos 
corrospJudeutes a~ papel do go•e•no ns~uL3do; •cria, " propor ao governo a hOmrna de HUas nota• ou bilhares 
portanto, >Ua ea.i;s~u de 2U.Oi0:87UIJ5tloi; o IJ>nco, om r.irculaçiio que tl.vom rotirar no anno irguinte. 
tendo cm seus ~ofres em mocd,, currentH r.•da monos Eru lJrto oc<:a·Uo duvi'1 verificar-se o cuwp ·imr.nro 
do !!, 13! :7648348, 60brava·lno niud4 uwa reoorva do J,st• disposição d:~ lei, porqu" cm fim o ro~ularnouLo faz 
2,138:4718160 , qae lt•o Jaria dirert? a ama erni;~ito parte into~ranLil da lei? Sem duvida blgurna no d1a 22 
addiciunal equivaloulo, o p11r conseguint• podaria ello do maio deslo aono, Ora, ~e o bau~a do Brasil euten• 
ter na mcuta~ãJ 23,118:3ü0fj72~; se e!le, poi;. tom aesso a lei corno os nobres s•na~ores dize.m qao tud~s a 
dezesete mil e tantos contos, ó evidente que a sua redu c· entendo r ão, o •ou prasidon•,e, que cr;l um delegado do 
ç:lo vão se limiwu aos seiscrntos e t•ntos contos, corno governo, qu" devia C> ta r do accvrrlo (Om elle a reapeit~ 
teria de tfT.,ctuar-so, prevalecendo n tabtolla para a can:a rlo•ta intolli~oncia, n;lo devia sei" o primeiro a dar o 
01atriz,ou a cerca de 700:000$, dada a emisiáo tot:.r que pas.o da p1·opúr, ou ao menod ao chamar 11 ~ttençiio da 
os seus rocursus lha pormimão, como parece-me lei" a e- directoria do banco phra qoo ella propn!e~;e a reduc1ilrl 
01onstrado. ljiiO •e <lo via faz.r DQ anuo illlmodiato ao primeiro da 

As caixas flliaes estav:io outorisadas pela mesma lei? Entrotar1to nounuwa proposta houve nessa or.c•
tabella de 10 do oo~·ewbro do IStiO a emitLir aré siito, o esto fJ~to me innuz u crer, NUppooho que coo1 
17.472:1668765, na hypQth·s~ do que l!ào devemos cs- todo o fundall,HnLo, que u intelligencil dada á lei paio 
quoeer-nos; entretanto, a sua emissliJ actu•l, cat~ula- Sr. Candrdo ll~pti,tn ria Oliveira uao era favorav•l :í 
a.1 pelon ultimas dados dd qne teu h o noticia, era dt intol.igencia dos n~br~s aonadores; por·que, sendo ello 
15,0 !5:20U$,uu qua;i t,857:00·18,irrforior á quo nu caso cu mo é um homem d~ eldv.d~ cap1ciJad", >endo ex e• 
mais doofavoravet p•ra o baaco !ue podoria ler sido fa· cutor inltoltigento e cons<•iendoso das ''brigaçiles a ~eu 
coitada. cargo, nilo prcscindirü do do,ver de Jlrovôr ao ~overno 

Collocada a questão nc.~t ·s termos, P.erganro, seria ou ao menos do chamar~ l•llenç:lo d11 directoria d,, banco 
do jastiça, seria de rquidado, soria de ri~oroso dovor para este ponto, Ho porventura estiwsse persuadido de 
que o governo qao havh acoitado, d·lfdndido e sas- quo essa obrigação cxistr:t. 
tentado uma morli•Ja que jul~ava mlvadora e quo Jlr.uve :dgurn direr:t•rr de b.lnco que se delembrasRn 
reduzia apenas mil e tantos cor. tos n.1 caixa matriz propilr esta reducç.io ~ A ppello para o lrstemllnho dai 
e nas tlllaes eonjonctrlmente fJsse exigir mais osta actas ; alias mestrão quo nenhuma roclamaçSo se foz, 
redacção de quem j:l a 1J.1vid foito tal voz em mais do e porque, sonhares ? Purque a intolllgencia dos dirc.o 
oito m1l contos em todas as caixai? ctores, a inte.lllgencia do presi•lente era que a ro•luc1iio 

Po1s1 senhores, se o fim da loi ura nilo m:;tar o esta- dos 3 % assentava s .. bre o ma:dmo pcrwttlido pala lei 
belecimcnto do um dh para outr'O,. mas reduzir gradual e n!io sobre a circ.Uiaçrio que rrorventura nccidentat- ) ' 
e razoavelmente a eruissão allm da que por es1e meio monte houveae na occasião em quo a l~i devia ser exe-
se conseguisse sust~nt~r o v;•lor do papel, tlevando-o culada; o desde que o banco já havia conseguido por 
ao par do ouro ; quando um estaboleohnento secunda facto pro v rio e ~rllos des~e pra~o redu ir a sua emlssl!o, 
as vist&s do governo com tanta lealdade é quo o~overno a medHa· legal srl t;rnára dasnecessaria. F., ponllina-
devia dizer· lhe: • Vós não )IOdeis mah aruiuir so· sa·ure que ou diga aqui : por que ra~llo o governo, quo 
nao aquillo que a ler pormire, e ainda qrte hoje riio escrupuloso so mo;trou a alguns reopdtos na fie-
conserveis na circulaç5o sómente 17 mil e tanlos contos cução da lei, deterwrnnndo esra que a rcdQcç~o se fi-
na caiu central, e lü mil u tantos contos nas caixn• zassé depois da p;ssad.J o priruetro anno, obrigou os 
Jlliae~, a lei nio está aind' satisfeit•, haveis de sdl"r•·r b<ncos a proporom o quautum rb redoccáo, tres mezes 
um cóne do m•h 3 % no IIm do primeiro annoY O antes do pra~o fatal? Pois, senhores. tres mezas antos 
facto proprio de VoHsa dchblração dd~appareco di•uto podia calcular-se conve11ieuremeore qu.J devia ser a 
do meus olhos i é preciso IJUe 011 Fxerça t<•dJ u mau sowma a retirar dos bilhetes em circulaç4o? Digo 
rigor :sujeitai vos a este nuvo córta em vossa emissão, • que n~o, porque md parece que a redu··c~o deter-
Senhores, se i; lo não era 1101a iniqnidad~, então ulio sei mirlada pr!lo g•JVerno devia ser tanto mais forte, 
qne nome so lhe po•sa dar. quanto mai9 üaca tivesse sido a reduccno feita pelos 

.E o qu 1 espera o corpo l~gi~lativo, se porventura o proprios ban~os; o que não tivesse diminuído qu ·nlia 
~ovcrno désse um FXemplo desta ordom, ist•J é, se es· alguma da que lha er& permillida, devia ser sujeito li 
tran bando o actrJ Jrr.trcado pelo nobre P•inistro e pondo pena de uru~ reduccilo m1ior do que aquelle que tivesse 
do parle as crrcaru•taucta~ tão fafot•aveis em que se :te h:< retirado da circul.rçiio o quantum ~xigido, 011 maior 
o b·,oco do Brasil, rd~ognsse tal acto, e viesse ainda sowma do seus bilhctea, Ora, se o banco do Dra;i! j~ 
<:arrogar subre ell•com o pezo da deducçilo do mais 3 %? Linha foi lo uroa retira la tão extraordinuia do seu pa~ 
O que espera o corpo l~gislrotivo qu•• p:ora o futuro acon· p11l, por quo razão hoje se vem reclamar n~ parlamento 
teça? Nwguem SA apra•sar:l a cUUlforir a lo i, todos es- cemra o actLJ do nobre mini.tro da fazenda, porque den 
J>eraráO o ullimo momento pua ex•cot,l·la, e ~reste cano, :i lei ama inLelligenda que, ainda mesmo quando se 
a boa fd que o governo rtevo manter invJOiavolw"ote em não queiu r .. conhec~r que se d"duz do espirüo da lti, 
toios os seus actus, uiio dig> que Í•lh•ria completarueme, é som a menor conlesl•ç;to um1 inlclhgencia do fqui· 
mas pelo meu os o publico a julgarh ii lu lida; o •m r.:ts<•S dath uwa intelligonct:1 qr1e bbou~ o bom senso do 
desta n·rturoza, a prcsumpc:Io do abuso aa forv11 baijta ~overno e quo •mima os cidadilos deste paiz a cumpri• 
par11 tlmr to<la a fure=< moral aos actos pratickdos. reru as obrigacõ~s qullhes for"ru i111posLas som IJledo 

Tem-ao dito que a inrelligencia dada au § 3', do qn~ do a~gr.var as penas por t•sle facto, contribuindo sem
se tr•t•, foi sempre ~sta: cu citarei f,,ctos para prov;,r J,ro com boa fé e reclid:!o para auxllior os pojnres uo 
o coulr,<rio, e para corroborar n oplrri~o quo sustento. O •sLad~ nas wodid•s qoo P~1os d•crctarom no intercs<o 
arL. Ü" do regulamento de lO de nbvombro do 1860, S<rh do pai~. ,\ssim pois a inLolligcncia u•dn pelo n .. brd 
n. 2,085, dcLerwina •1n~ se até o 9.0 rnr:z rrr1c d,,correr da minimv, l·wgo do ru~m·or con.!Uras, é diJna cte lot!o o 
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ulogio rl~!(Uilllns qrta cxaminão os far.to3 como elles de- 1 O Sn DtAs ns CAnVAJ.JlO:- .... nprr.sontd hmbom 
vem ~or examinado!, a minha opinião. ~im, s~nhoren, ~erei um dos quo cr-

Scnhoros, se o nobre minimo seguisse a opinião dos rárão, como o nobre ministro ó accusado do ler erm1o; 
illustraaos sonnth>res, a quow ali:is muiro respeito o quo mas digo que tintuia mesma opiui:10· que S. E11:., 118'14 
me descnlparnõ que assim me pronuncie, de o:erto favo- matcna, e peco-lho quo do<:lnre l~tUibem diante do 66· 

receria ma i• os batmos que, ou não procurarão cumprir nado se tr"cou comtgo alguma pr.Javm a este respeito, 
immcdiatamente a lei, ou não pud"rão consogui-Io, ao O Sn. lliNisrno DA I'A?.SNDA ·-Não senhor 
rn~smo passo quo imporia unra pe1t:1 ri~orosissima ao 0 S D . ' ' ' . 
JJ;mco que mais decididamente se prestou a cumprir a M, . ~·. IAS DE CAnVALUo ·-:' N om eu procurétsabcr 
o quoso não prevaleceu do prazo quo lhe era concedido as op.~nll:o~ de S. Ex:., no~ l'~ecJsav~ de o fa~er naqu~H,1 
para usufruir o maa:imttm de sua omissão. Disso-se : or.cas~ 0 • p~rquanto S. Ex· Ja b~vta, pdos sou5 bVtsos 
• Fel-o, porque as circumHtoncias a isto o obriglirão • antonoros, falto conh.,cor a sua opmtão, quando doclaroll 
Quaesqucr que fuss•m, senhora•, os motivos que deter ao~ . outros baocos qaal era a reducçlio a que estavãa 
mmárão o h •nco do Brasil a ro<!uzir n soa emissão; 1 SDJ";lto•. . . . . . 
fosse uma mais prudente rnsorva na <loncessiio dos crudi "'0010 me exprtmt eu nesse offi~lo ? (Lc o of!icao.) 
tos o que trouxa este rcmltado e fez com que, sem aba• Aqui ostá, ~ois, demor.strado que eu não pensava da 
los na praça, som inr.onv~nientes para o paiz, a circul~- mesma maneua rJno os nobreu sr111udores, que não en• 
ç~o descesse d' somm, de vinte e rantos tnll contus tendia que u reuuccão devia assentar sobre a emissito 
de róis á do 17,000 u tanto~. uu fos•o o deseJo sincero de cm circuhci•o, m11s qoe devia sor feit!l da emissão per• 
contribuir para a elevação do ~alur do seu Jtnpel, o que 6 mil! ida, (Conl!nuanao a ler) : • Vorillrada a hypotheso 
evidente é qoe a r~ducçilo Re operou em larga e•cnla; e prevista na lei.... • Noto·~e ain~u que nllo bo11ve da 
qae esse banco sotfrerta uma P'lna duplicada, ao al61'11 da parte da di.recto~ia do banco do Brasil a menor oppon
r•ducçiio ospontanca por elle pratir.a~a •. t.ives1e dfl sotrter çào á esta tntdhgeneta, pelo menos nih me recordo de 
a redu~ção forçada que ora se e11:igo em nome da lei. ~uo el.la fosse combatida, o~ porque a .queHtáo par~cia 

Citei já o testemunho d1 directoria do baneo do Bra· J:~ dectdt~a pelo governo, oo porque n.sstm se entendt•; 
sil, citei o testemunho do Sr. Candido Baptista de nao dundo que houvesse quem as>tal pensasse, mas 
Oliwira, e invoco o testemunho do nobre ministro declaro que mngu•m. se oppoz á proposta nos tormosea. 
para confirmar o que vou dizer, embora entenda que que 8 ~ ~~h a c~ncebtda: de e~tra os meus fX·col!ega_R, 
tant.o o direito de ser acred1tado, qGando refiro factos porq~o h.!Ja, gr ças á lei de 2: de ngostD de 1860.}!1 nu 
occorridos no Jogar que interinamente occupo. 8ou.d~rec~or d.o banco do Brastl~ e occupo apenas llllll& 

. . . postcao mtorma, emqu,nto nao chog~ o Sr. C•ndidD 
Fut e11, sonhor~s, qao tendo tomado a pP.lto most!ar Jlaptista de Oliveira, e emf!Danto o governo se digna de 

que, so como .legislador posso co?•bater um~ medl~·1 conservar-mo nesse Jogar que só occoparei, tscuso 
com todas as mtnhas forcas, como ct~a~ão, 8 atada mm declara-lo, emquanto puder servir com lealJarte ao 
como encarregado dtt qualqn~r. adammtração, procuru governo; porque, no momento em que as minhas di ver• 
sempre executar fielmente as leLS .•. , gencias em pontos essenclaos me obrigarem a prontln-

0 Sn. lJJNJSTRO DA FAZENDA:- Apoiado. ciar-me em manif~sta opposiçao coutra o govorno, tu 
O s~. DrAS DE CAnVALno: - .. .fui eu, pois, senhores, renunciarei o Jogar. 

que chamei a attenção da directoria para este ponto, o O Sn. I!INISTRO DA FAZENDA: - N~o era do esperar 
lhe fi& sentir que era necessario propor ao governo o11tra cousa do caracter do n~bre senador. 
qual devia ser a reducc&o a que o banco ficaria Mujeito o Sn. DIAS DE CARVALIIO:- E v. Ex, o sah~, por• 
no caso de verifi•sr-tie a hypothese prevista pela l:i. f!De, apenas chamado ao ex:ercicio interino deste cargo, 
Qual era essa hypothese, senhores~ Sem do vida a de e só durante a ausencia do eJl'octivo presid~nte, en tive a 
precisar o bauco de recorrer ao governo para emittir 0 franqueza de procurar a V. Ex. e do dizer-lhe f!Ue es 
triplo. E não cause isto admiração; aH circomstanciaa mtnhas opiniões erilo bem conhecidas, que ou nao do· 
do banco podiiio mudar dd nm dia para outro • sejava servir de o~ torvo á admiuistr.ção, e que no mo· 

Se são verdadetras as causas a que o nobre senador monto cm que 1uioha presença fosse inccnver1iente, 
attribll8 a depreciação das notas; se é consequencia v. Ex. m'o dissesse, porque eu removeria por mim 
dolla o baixa do cambio, nüo será para admirar que uma mesmo essa causa, som q11e fosse necessar1o ao governo 
corrida se dt\ sobro o banco do Brasil, e qu~ o sen de· dar um passo que cu preveniria, 
posito de 110t11s do governo o anosmo o seu deposito Aqui. es1ão, p:lis, senhor~s. dous homens, um dellcs, 
nteta!lico so (esgotA, nilo rligo na sua totalidnde, nrru sem duvida muilo re,paitavel, e o outro fJUe occupa 
em 2,000:000$, S.OOO:OOOS QU mais; 8 nest~ caso actualmente a mesma posição, os qoaes doriio uma in· 
f.1cilmon1e se verificaria a hypothese p<·cvista, o toroar- telligoncia diver.•a na que dr1o os nobres sonAáore<. s .. m 
so-bia indi•pansavel 110 ban"o rocorror 110 governo para d11vida o meu nome não ptí te B?r cita lo cm compara
lho conceder a ernissão do triplo, Nesta hypotheso, en- çüo do dos illustres sonadoros, nem cu aspiro a tanto ... 
tendo eu que se houvesse rle veriHcar-se n concessão, o 
governo não podaria, depois de pas;a.do o primeiro O Sn. D. IIIANOEL:- Porque mio? 
anno, cour.oJer uo llaoco uma emis,[o maior do que O Sn. DtAS DE CA nVAI.IIO: - .... r• q•o digo Á qu•, 
~rru•lla que lhe permittia oart. Jo comadeducção doS • occupaudo tamhem um, p~siç:Io clev:.oa, o tllndo c~t11 
(I% ; guinda por tudns cst•s consi~eraçü<s, a dir~r.lo~in intollir,encia, cr<io quo a minhn npin!ão moura qu~ ha 
propoz no nobre ministro da fazenda que no pmn"tr" algu~m que entende do diverso modo. 
anno n reducc~o fosse no rnziio cto S %. O senado nru Ora, senhores, visto Q'••e so trnt• rlesto aqqumpto, 0 
permitir:\ qu<l ~u l"i• o ~ffi~io que dirigi a S. Ex., senado peroriLtir:l nue ea pro.mre :tlgun.< outn1s rPe.nr
J•orqoo alio mootra que ou, apozar de que olll t'cs mate- <o.< pnra mcstrp, f!UO a urttllliu<•Jt"Ía ull ~01·o 1 00 não 11 
rias pouco valho.... do<trtnirl• r~n fundarno~t<l ~tó juridir.o. O• Feniii•T••R qu" 

0 Sn. D. MANOEL: _ Nrro apoiado. portcn•:em u elas•. e dos JUllsconsultos, de<cu I pnl':íü rrno cu 
7I 
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inv~ila o terreno ~uo lbt~~ r.~mpMe. SnqtAnta·s~ qno aH soll~r em qn:.lqncr tompo, no loaar onrlo tlr.va 111r 
palavras bilhete ! cm drculaç~n so roforom sórnonto. nc •ila; mas por qualquer motivo demora em sou porlcr 
t:omo disse o nooro senr.rlor rruc mo pmccden, aos bilhetes a letra, e rolltCtto-a tfDMrlo silo pas.<ados já !lO dias, ou 
quo estão em m!i<tS do rtovo no giro.commn.-inl, e que nllo pó~ e che~ar antes dellosuo Jogar do arcit•,e comu niio 
não r.orupr .. h•mdem os hilht'tcs IJUA esuio cm "nixt• rhs- l11u o outro arti~o que dispüs que ao letras dt~vcm ser sella
donivois ou ew qu1•lqu~r partA d<positaJos? Não o on- das d•nl.ro dll ~O dias e qno passadosolles lidílo sujeit•S á 
rendo assim. o creio que comi~o pon>iio muit<IS pessoas po·•a de rdvali l!lçiio, envia o sou titulo ao corrcspon· 
il:ustrartas nesta materh. O.i bilhetes que se conserv:io tl"nto, que, não ronhecendo tambem o complexo tia !e
no movimemo diHio da cir~nlação, considerão-se cirr.u· •iL•çilo, sabe apon&s quo dt:vo f)t•g.•r o sello 11ntes do 
l.rttes; assim o lnOt:o do Bra·il "onsiddra como cm dr· preseol.llr a letr,1 ao ""eite, Lavados amb''" pela boa 
culaç:io os b!lhct:s 'Iuc e.tiío doposit~dos na caixa filial fó" pe!usimplicidadu,tiio cnmmum entre nós,., npreun· 
do Ouro Preto, os que ostão dopo>itados na caixa filial tar•tll d., letra n,a sorpreadido, quando, •m vc~ de tanto~ 
do S. Paulo,e 01 qoo podem por qualquer maneita achar· mil réís qu• suppunha dever pngar, '" lh~ exi~orn cun
HO dcposit•dos cm qlllltJner outra caixa: assim como tt•n•s du mil réis da ruvalida~:io, o se retem o titulo al.tí 
consídoru em circul:tç;Io osbilhet~s que estão depositado.< que a multa s•J" pa~n. Tudo iRto não so ClVitaria, .so o 
na t•ai:u matriz e que servfm aos duscont<~s d1arios; notn nrtigo quo citei, cm vez de nsnr das palavrns-om i!Unl
póJo ser do outra manoira, senhores, porque do nm quer tumpo,-prescrev.,sso n sna apr. senracão dentro do 
mome:lto para outro este.~ bilhetes que e:.~io depositados prazo de 30 dias, como ~i<pt;s o outro am~o que poste
PO<lem sahir dos d•posiws e o Jmnco. qno tio lia honrem riurmentu >e t•ncnr•tra no regul.u11ento? 
um deposito do I ,GOO:OOOS na c~ixa filial do Ouro Preto, Eu compr,hondo que estas cautelas sejão dnsner.ossa
.l•ótlu ve-lo amanhã elevado a dous mil contoe ou wduzi· ri.1s aos homens illastrados e dA vast• rupat:idad~, qM 
tlo a 500:0008, GOO:OOOS vo 8!·0:0008 p••lo troco de toem seu ospirit~ culttvad.,, que facilmoota alcan,ilo torlo 
hilhttos t1awesma t:aixa por equivaJ,ntes da c:.ixa central, o ~y<tema ele uma Jngislação por mais va~ta e coo1plir.adn 
snm que a •·'hnínistrac:io tonha conhecimento iwmediato quo ella sllja; mas qu•n•lo 3e tr11ta. do mat·•rias que. devem 
tles•as alt•r•cües. esrar ao alcance de to~os, porque todos são obrigados a 

Logo, não é tão lata a proposição do nnbrd senador: enltlndo las e exftcota-las, tl prcci'o removo r todas as 
quaudo entt D'le que ~ti monto sãn bilhares circulantos difficuldades que resultão da poaca clareza d• le~islação, 
lltjUel!es tjue estão no ~iro, que est:lo "'.rvirula :i. popu- O bwco do Brasil já tem sido victima, n:io digo direct•s 
lat;áo para n1 operacõ's diarhs do commercio; rt:io, mas indirectamc•nte; portfilO tern ;i•lo obngadq a pagar 
meus senhoro;; ll tanto.não so dovo rntondor assim que, multas por transaccúes romettirlas poJas ~uas caixas 
'"ndo uma di·posic:io do~ estnttltos, com11 sabn perfei- filiaes, ;.s qaaes, funrl:1das na di.!po>ição do artigo do 
tamento o núbro s~nador, uma C•IIFI~"ç~o ou incumbenr.La quo tenho tra todo, remettem para aqui os srus titnlos, 
d.t Jirecturh do banco e dos caix:IS lilia•·S deliberar sob'rh fiadas em quo podem ser sellados em qoalqaor tempo: 
a eaJi;,ão, nunca se eu tendeu quoolla devia ser rrguJ,.da mas, d1•ganuo depois do paFsados trintaoias, a r~cebedo
tOtlc•s os dias: a directol'ia resulve lanç.r na cir,,uJnçiTo ria L1iZ, A com tod:t a razão: • Elt:cdestes o tempo, pa~ai 
1.000:0008 a 2,UOO.OOOS par,, ns operacões do b··nco uma mnlra, : ora, uma multa do conto5 de réi• tl d•ma
ou das caixas lltiaei; a em(juanto esta resolucão nã11 é shd•mont~ t'orto para sor applieada, quando o contribuinte 
cassada, cvnsi<lllriio-se os lnlhorc.l desse valo1 como em niio faltou por m~ fé no suu dovor; t pois os I• um ohje.eto 
eirculacão, pvrquo no momentll cm qu• forem necess11rios. rt1gno tlH ~e ;ia attenctio, senão pelos factos que poosão 
dlcs s~birá<l das Cllixas para qualquer transacção; nem tor occorrido, pelo menos para prevenir que algum dia !O 

podia SH d~ cutra runni:Ír>. Portanto, ba alguma cousa, vorifirrucm. 
emus •Bnhor~s. nas palavras -bilhetos ern circulaç!!o-, Como est•lU com a p~lavra, o é este um tios assum • 
íaqc pó,Ja aotorísar ·a inte!ligencia que se contP.sta. ptos da q11o a rosoluc~o se occupa, peço a V, Ex. que 

g aqui ponnitta o nob·o senatler, q11e me prcc.•d•u, na revi•!io do regulamento rlo sello tenha muito em 
que eu J,uuent.l er.te systcma do le~islar de uma m:t· ~is ta evit •r este o outros inmnvenientes, sob·e os 
mi r~ tão oLs :ora para o povo, que !t;m de executar est•s q11aos I'Oelamaçües muito valiosas t~•m •ido dirigidas ao 
rlisposic6es. l'or que ruziio mio deixou o nobre senador govorno. NJo fallo nisto por quPrer cen•urar a obra; 
IJUU a lei passasse como tinha sitio proposta pela sou o primeiro a reconhecer a oapnci ado e o morito do 
commissão de fa~oe:~da do souado? porque nãll rlnixou nobre senador que occupou antoriormPnte o lo~ar qao 
•lUa passasse: -No fim do prhaeiro anno, Re a circulação V. Jlx. occupa boJo: mas fnlio no interesso geral, qoo 
fvr waior, Stlr;\ rcdu7.id•;- bto tudo o mundo •ntondla: pó•le ser ntt~ndido por V. Ex., visto que vai receber 
>~las infclízm~ute h a um syst• ma que s~ d••scolJrc n•sta uma faculda.1e como a que lho dli um dos paragraphos 
Já e cru muitas outr.1S disposi~õ·•s dos rl'gulamento.l o defta rcooluçõo, 
que torna obs,.ura e duviuosa a sua int•lligeuci••,lfne aliás Estotva eu tratando da palavra -cironlnçilo -, o diz i:\ 
devi• sor mui clara p.ra todos, nào exigir grande exame qun, se nó; consirlcrarmos bem algumas disposições da~ 
para o soo cumprimento, de maneira quo ainda os no.sas lois, havemos de ver IJIIe a palavra-circulacão
llOtnens m•.is intolligonto~ llcão porploxos tiabre o sen- n;io tom um s~ntido tão re;tricto como aqoelle qn~ lhe 
li•lo !JIItl tlcvern dar ás suos palavrns. quorom dar os dous il'ustres sonadores, que combatem a 

A prapusito da obscnrid>cto Jc nossos rn~nbmontos fis· opini:!o do governo nest:t pn1·te. 'frnroi p~r exemplo o 
~aos, o senado me pera,itttr:l ua1a diva~nç1io, qno todavia que, dispõem as nossas )llis a respeito dos bens das corpo· 
tem r.Corenci11 ti ma toda quo so l.liRL:ute. O r<•gulam.rnto rncilcs d~ mão mort<: os lruns deixados á es<as corpora
do stllo diz orn um dns SRflS artigos: • A; Jetr.'" St•rão \:iios oonsi,.lerão-sefúrada circulnç~o. e porisso são snj~i
scll:ulus n(•S lng~ms om rruo furo111 aceihs, em qualrJu"r tos a impostos mnis gravosos, preds;i•l de uma autorisn
lt<mpo. • Eu t[UH r1ão sttu ju·i;,~onsultu, outro homl'm tão do poder Je~islativo para poderem snr conservado~ 
<JUO nptHIIlS pH<Cnbo o sonti11o litt<!ral dH IJOalcrnor artigo na posso d~ quem os adquiro, porque entonde-so que, 
>cnh:. dn ln:·" 'lo" r.itei 11 julga-m fitl~nru par~ fllltr11r na nrna vez s,,ltind•• das mi•••• doi particularcsqoo os podem 
'"'~ociaçitl do uma l.>tra saca.!~ sohro I[Unl•yuer praça," a!innnra qnalqner momnnt'l, ou por sua morto passando 
f"z o Licsc~ntu ddl:t, na prcsumrll,:oío tle 'Jno a r:ódo r,,z,,r · a 1eus horlfcin•s, ontrão tio riOYO na cir•:ulnção; ontJ'd• 

I J 
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tanto qnr ll>~es bons r~:io esl.;io toJos os dias á v•n•la, 
nem sobre tolles se r.zem C"lltrntos rliarios. Logo temos 
na proprra lagí.•l•ciio do porz disposições quo •o rorerem 
á crrculnç[o, e que niio tecm a oxt•n•iio que soth"s pre
tendo dnr cm ref•~renr.ia a matdb, ;.s qu.tes podem ser 
invocadas· no•ta caso, ao rueMs por analogia. Nem tudo 
quanto niio está sujeito á vt.mda immedwta, está fóra lia 
circulação, porque a h•gislaçiio cc•nsid,ra que os b~ns quo 
silo pr,ssuldos por particulares e que pou"m ser do um 
momento para outro hr"ados na crr~.:ulaçiio vor meio 
das transacçlit!s cc•mmenian..;;, c~ tão na. cir(:ulação. t·ntre• 
tanto a casa A, a fazonda D, a fabnca C, ruiu estão para 
ao vonder. 

,Jer a quantida.l" de bilhH•lS rm elrcnbçi:l ~thl lhe• •r~ 
m'rua:1a, ncrerlitn IJUC a rcdur.çil" pod~ro~ tr·azor rmm"· 
•1illtamento o clliJito de fi·!Vr•r o valur dos bilhete~ r1oa 
bancos · o.oas no caso actnal, hão da pcrwittir·me os no· 
llro11 s~nadn;os que dilfol quo e;se etfeito Ferá mui lilllÍ· 
tado, por não diz o r que nada se cora>e~uir•\. 

E' um principio •st3bolecido na lei dt> 22 riA ago;to 
qu" c omi..,ão arldicional uão •·stá compl'•lhonui~a ""~ 
lirnitos da circulac:io, nom snjHlla á restriccão; que ali<~ 
podo '"r au~rnem•da á prop,rcãn quo os banoos tiverem' 
~ara es.o:e firn OS r~eUrriOS Dtlt:t!SSarÍO:i. S~ndo B~illiJn 1 se O 
banco do Brasil, por exemplo, fosse obriga•lu na conror· 
mitla~n d$ intAIIig•Jncia aos nobres senhores a reduzir 
a sua ciNnlação ua rar.iio, supponllamos nós, para a 
caixa matri~ de 500 a 600 CODlliH tirados do s11a emi•sãu 
sobrava-lhe essa mesma quantidade •m moeda correntu 
p:..riL Jançar o rquiv1dent~ n:l r.ircuJact"i.o, porqon, se, 
como já JLIMtrni, o b·•nctl do BríLi!il não u~a du lodo o 
deposito mctallico c notas do ~ovcrno quo excede O· 

seu fundo di>punivel para faz•r eonissfio ~olHo o&so 
d•posit•>, a conse!Juoucia da reoluccão soria <JUO, 110 
owmunto em qun fossf!ID rotiradq~ os 600:000S i'"r 
eJTcito <l•sta disposrcão, •lle !'ria a faculdad• do ].lltcar 
"" cucula~ito o OIJUÍV•ll••nt•>, pur ouoio do trol'o. Ma:;, 
rlio··mtl·IJão: • D'ura cru t1ia11to 110111 essa fauul•latlu lhe 
lica, • 

O Sn. vtscoNUE ull JunoltAur: - QuAID rlisfo isso?' 

O Su. lirAs oE C•nvAwo:- l'•t•,tue-ono V. Ex., Ptl 
dig~• "ftirát'.i ~; V. Ex. uào pcrmiua CfUU UIU ora·h.r JlUs~~ 
avr~sdntar UUJ iLrgumontu? 

Portanto, a palAvra -circolac~o- póde estender-se 
a tudo aquillo que de um momento p<r3 outro se póde 
toraar objecto de cowmercio. Ar~umcntando por ana· 
Jogia, a palavra -circulaç;to- Jló to ser no, to caso ap· 
plicada, nilo sórnente it uma quantidlcle eventual de 
bilhetes emittidos, que so '"'h o n~ r.ircul•t'ilo t•m uru de
terminado dÍíL, mas tamhcru :i liomma t<Jtld du (IJDÍ:;são 
que a lei permittij o que, >O nãn estava ctll drcotlocã•>, ó 
porque os u~mini>tm·tores do bau~.·.o entcnrlürão conve
niente que não estivo;~o. S• ulles tive,stJrn a conviec•lo 
do quo necessari•noentll seriãu obrigados a fazer a ro•1nc
ção em um determinado prazo, niio d" qmHtttd•do mar
cada pela lei, roas d<~ quantiolaue existoJnttl, assf!~uo·u 
nos nobres senadores quo eJI,,s mlo haviiin rle ser tão 
pouco coidarlosns rie ~eus i11tero;s-s p>HLinul.rcs que, 
>em dl'·ndcr aos intere""" g"raes, niio lançassem na dr
eulação tudo quanto podensdrn, "· owus ~ouhore:1, 110 
momento em qua o Lunco do Brasil 'Jui~o•se fazer uso 
de toda a cmis~ão permittir1a, IJavia dt1 f,,ztJ lo da. IIWswa 
sorte que os outros bancos, ús •JU;,os conservarão o que 
tinhilo na circula~àu. 

O Su. vrscoNu~ uu Juuotwtr : - Pudia jlatecer qu,, 
so ref•~ria a. ruiw. 

O Sn: FERRA?.: -Logo, s1!o os interesses. 

O Sn, DtAS ·ne CAIIVALrw:-S• o intarr,so podia 
Java ... tos a praticar C~Stl actt•. O nao le lo pl'd1icarirJ, (J 

ter ao cuntrario procur,.do reduzir, t<lfltu quanto pu:lt:· 
ráo, a circulação, n10~cra UUl d.Jiiejo sirw~ru do cumurir 
a lei: então a es>e dc;cjo se respondo dit.Hn<lo: , [lu i 
pouco?' • Seuho1·es, e; ta md~oncia desperta-mo uma 
Jembranç:1; parece-me 'J'"O ostarnos no eoso do mudko 
que aoba sempre o doi' r. to CtlJO plrctora o quu applica-lhe 
dilllinuição de san~uo, " qllauto muis san~ue lhe tira, 
menos consegua vo-lu tÍlolhoral' úa eufurwidaao ~ua 
padece, por~ae outm 1Í n cuu<a úo seu rr.al. 

Agora. senhores, o senadu permiLtiri que eu repit;1 o 
que jt\ disse: não se tr;1ta de ruvogal' a !ui de 22 de 
agobto, não a estou combateud~, não a !Jaria mesmo 
para. a discusoiio; mn<. cowo foi trazi,Ja, era do meu 
dever apresentar·me ;u~trnttnd" a inlullig•nci.l qoo lho 
dea o Sr. winJstro, e com a !Jlla! me confurmo ini.Í· 
ramente. 

O Sn. UoH '''~ CAIIVALUO :- Nã•r ntP. teliro 1\ nin
gut-ru; cli~o • Podf!faú l'~'i}JlJIIllt•r •, u:Ia ;1tlt'llmo :.tlllii
I(UHau. ~Jas~ se couc:orjJão muuigo, niiu llroei·u ir i•dítw .. 
to; cnt;iu está provado que a rorlurçào suri. llOílllll<Jl, 
ser i .a a mtlswa. 

O Su. VJSCrJNJH~ nE Jr.u:ou.uJY:- E·iti Ct't;:t.n:tdo. 
O Sn. O tAS llf; CAitVAr.IIO ~-O senadu ha JH p•rrnit· 

tir quo cu •uslout•l tJUe, se o llm ~a lei er~ cun.,guir o 
re,Lab•lt•cimcnto do valor d•J pa~··J dos L:wcos a p•r tio 
ouro por meio úa roducç:To de :J a 5% un J•rirueiro anuo, 
comu ó que uum rtlduct;ao.dez \'t1Z~.~ maior f1âu ttJlJl [JrO• 
ouzido re.<uii:Hio al~u111 vanl.,jusu? Nós e•t.unus ob,or
vando qu• o cambio t<~m hatXtdo; " podet'•iO·ha diu:r 
que o caoobio tem lmxauo, purque augwenton >circul.l• 
~liti do p1pei? De certo IJU•> não, pprqu~ I< h i es
tilo o• d•~os· estatísticos quo prov5o ov,,Jeuteouenro, 
•rue só o banco do llrasil tem rcrirado da cin,ulaclio 
G a8.00J:OOO$. 

O Sn. vtscONil8 DE !TADOilAHY : - Esta qu,stão é 
mais um pia, não ó pam e:-tt1 J(•~;d'. 

O Sn. Dus 08 C.u:VALIIO :- Então !Ht nnis rd~nm:1 
cousa n eonbidorar, o u prnvt'l" do l't'111P.dio. r.fw ba~til ;1 

retirada tio papel da cil·t:ui,I~·ITo p:lN se~ C<JIIl-ie~tlir f :-lrJ 
result·1do; ~, cowu V. E:<.. l'alJO, ru rww·lu rnuuo p:u·4 
a outra opinio(u. do qu·~ a :-iiowles reliratl.t u:Lu s .. l'•i b·1:;. 
taut..,, owquauto nóô uit; UvtW!tús ucun fJI'Oduccãv .1u1H .. 
t.:iouttJ JlUa Í<1Z6C fJ.t.:fl ã 1)0.''~11 impurt~1)iu, 

Os,,, vtscr>NilG m~ J·r.,uo~t•m : ·- E a nosaa icuput·· 
LDçÜ:l é P'~a com ar :•trowspiJ.o·i,u? 

o Stt, Dt.IS llll c.n~AI.IIO :-- ll:t cru:lito. 

Ea desejo qac o ser.ado dosupaixonadamcnle, com ;1 

cireumspecçno com quo elle coslunu tratar todos os 
nogocios, reflicta sob•e o quo VQU di~er. 0; roobros sena
dores enlondem qno to·lns as varttHons, todo• os booe
ficios a esperar da lei, desnppm>cordú só por ciTtmo dBB<a 
intclligoocia; riJos v:>om rl"rroca•Jo o sou eastollo, inuti· 
llzados todos os Fens esforços, só· ptu·qu•, om w~ do 
rogo r d1• reduo('<iosobro a qaron ti tarte exisld,te, sa númittiu 
nma intelligen~ill a ruspouo da emi~siio, que tl rua i~ t~q ui
tativa Jmra os lHIWOfl'. Exam Hlf:IJUOS ~IJ.tOI'a quul ~odt•. u 
resultado llcl exrcu{:iiutJiL ll'li, nirda mesmo cureudi·la coroo 
J>ensilo os iliusto·os ,<enadorc;. Su a lo•i ti v''·"" dt>po.<to 
quo os bancos ll<io podorill•J o lU /Jyjoot/t,so alguuu exco· 

0 Sn. VISCONO~ llC hAilOIIAIIY: - JioUIO credito, 
hojo Mo ha. 
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0 Sn. DI.IS IIE CARVALHO:- PerdCtO·ffiA O t!Obro IIOV!lrr•bro, or.lro OUtras dedU'Cues do capital realizarfo' 
sonnrlor, so não hn cm uma parto, h<l OIU oU lia; Stl o tirar lambem a ímportanda dos nmrm~timos ftJitos P"'" 
crwli!o não é fornecido pHios importadortJs entrnng,..iros, b:Lncu 1í~ ~o~uas r.n.ixas fili:.t~S em conta corronttJ simpJe.':l 
é f.,rnoct·IO poiOii cnpituii~tas nadonaes, porq1ll:l11u:~con- ou com juroH. Dtl~ 1!8 quo appnr~Cf!U o citado decrt-to. ou 
&ão os titnlt1ll C{UO assr:nt:1·• sohre essa unportr1çiio; o ma pronuadoi contra esta dispo~icfio quo mo pareceu 
urn todo o caso a dtJmasi"~" import,çilo, nãoeompensada moi pro•judicial ar.s interesse~ do o.;tabo.lefliwento o do 
JIOI' igual •xportaçfin, ha do trazer por f"rca um o)eSelJUÍ· poblico, o rulo fiz resorva do mioh:~ opíni:io, 
lilHio. A!•!m distn, todos nó< 1nbemos que contlorrBm pura O nobra ministro s:tbe, que apHnas entrtJi no cxo1·ciciD 
os phcnomcnos, qucohscrvno•os, circumstancia>oxl•lrflaS. do cargo do vice·presiderot• du Jmnco do Brasil rnani
Por que raz:io, Henlwros, rliwinuiu tanto o carnbio senão fc>tei a S. Ex. cs.a opinião, e lhu podi quo rclloctisse 

'pelo estarlo om •Tuu ""~chão os nossos conterra.neos rlus stobro ns intltlnvcnioole< quo mo parecia resultarem 
Eslados-Unitlos? So poo·vcnmra nqualh• nação nãu ti· daquollu :mi~o; não tlescubro •inda hojo que uecesst
ve;;e s•olfrido o ~olpo ou o ablllú o.n quo eila ~ctuu.l· darle ha rle IIIi minar do capital ti:t caix~ matriz <•S em· 
monto se a~:ha, oiTo wríaor,os nós n:uito maior cononr· prestímos feitos ás Jllíae~, e de o reduzir pur 08te modo; 
rencia da sacadores no mcrça·lo p:tra l'"gH a exportação, citou-se hoje um parecer do commis<ffo do banco ares
fl não haveria portanto mais olTor~, ~o fornedmeuto do pe.ito deeta matelia, para corroborar a opinião do Sr. 
saqu"" e por con>•<JUt'IICia o pret;o do cambio não se ele· ex miuistro, convertida em disposicão regnlatnentar. 
varia? Acredito, port>nto, que esta caus:1 influe con- Senhores, esse pareoor foi dMJo em tP-mpo anterior, 
junclamcntu com outras para qu•• se dil o elTeito que sen• quando eu ainda não pertencia á adminimacão do 
1imos, o qnal rtiio d~ve for attrihuitlo ~ómente ao des- banco: n:io duvtdo que seus autores tivc.sem muito 
•:re•JÍW do pa;ocl, o d·•qni d11rlu·!o •tue niio b.sta só a pro· boas r.,zões par~ •ostentar a doutrina que exp~aderão, 
violoncia do su1 retir:lllot, para qna o valor deli~ w elevo mas ob~erv.trei quo os e> ta lutos do banco inonm bir:io lbe, 
e fJUO se a medi•!:• salvadora foi esta, a •xporíenda ~ como uma funcçáo impurtante, o f.,zor lllllViatento de 
1em r.undornn•do, o a fW• iwportaacia r1esapparece diante fundos do um•s para ou1ras províncias. E~ se movin:<•nto 
da obsorv•c:io do.i f•ctos. do fundo•, da praca do Rio de Janeirll para as outrJS 

A tantn, senh•,rc<, ~· tem querido elevar est:l medida, praças do Brasil e viee-vor>a, é o que cünnttlue ardina
que o§ l:l" da lei do 22 do ~~osto f•;i cft,matlo a alma riarnonl•l. a conta de di vila das caixas tiliaes aobaneo, 
da .lei, ou do proje. to IJUo so discllliu o anno passado: ou do b1nco ás caixas liliao>; on üs ~mpre>ttmos, cuja 
•·r• ci.lo onten•Jí~o. como lJUcrem os nobres senadores o. importanci• sa manda dúduzir do capital. Examinemo~ 
)JaSd 0111 qu< 5" fun laVl e•le grande cast•Jifo; Jllas não agora como Se faz esse movimento de fundos. 
se oellocliu lfU', atlurittida esta opini;io, o proj"cto da Precisa o governo do f;.zer passar, por exemplo, dn 
emen,Ja uJr,, • .,,:id" pelo nobrd •·x·unoi>tro ne>ta casa era thesuuraria da Ilahia P'"' o lhasouro naciunol50I!:ÜÜ0$ 
um corpo .•uu1 :tlwa;plll't{Uo utti o momento em q••o a no- que esliiu a IIi :1 sua dospo,içiio ; entendo. o ad1o quo 
lHtJ com<mss:io "P'"'ontoa a emenda, q11o f•z hoJ" a dis- emende muito bem, qu" deva f•ci li ta r a< tr••ns•cões, 
l>•~>iciio do ~ a", Ctiio eXi>li:\ i:SS·l gr,nde a .fUla, que dbVÍa IIÜO deoviaudu para O Rio ,lo Janeiro ;·,que tia somma 
~ui.,. o cor~· do pmjeclo ao siJU alto de:> tono de o·cstube· q11e esl:i ow circulação na ~rovínda da llahla, o então 
ie··o•· " cio·culaç:i•l monolal'ia. P'rgunta •o haueo SI! lJUM dar aqui, no Rio de 1an~iro, 

l'ur CUIISI·~•uuta ú predso r,zcr u:n p<•uao mJi.~ de a mesma quantla J:am receber na praca da Bahia n 
ju•ti•;:t :t1fuull.s IJIIC disctordilo do nu.,as opiniõos. N.io equivalente. De que modo se prO•ltde neste caso? E' 
""'"'"''" qttu us ndHt:s scn:t"orcs, que pensão dess:~ ma- preciso au.,nder muito ~esta r.ircumstanda ; o bonc~ do 
ndra, ufi.,J ttprn1:iern romo eu a m~:~uida da ·íHh.oinistl'.l- Bras li ex.amina o estada em quo se ar.h~\ a fiU,\ carteira c 
•:ão; nl''·' '"•tr" uma olJs.,rv•cão romignvel 11 uma censura o sou fundo disponível; se ambos lhe porn:itt~m lançar 
l:ill Vlllmn<'lllo, como "clu"lla. 'I"" fui fcit:~ ao nobre na circulncão a soruma p~dida ; o banco usa de um di· 
u.iuis;r<> dn lt:t•or r••VI•g .. au a Jd, <lo certo a dist·•ncia é rcito que está cons•grado nos est•tutos, fazendo um:1 
muil•J ~r,•ntlo, " eu ncro~ir.u qu~ S. J!:x. nflu morece ewissiia qu~ Ji:a. leg .(mente g''ranlida ; compra o S~•JIII! 
11111> tal consur.1: u ~ovor110 lo•u procura•Jo, tanto •Juan- do tboso11ro, e rem•llo·o á caixa filio!, que recebentlu 
tu t>osw :wali ,r plli11 posic1o <•m que we acho, d:<r :i lei sua importaucia a lova a credito do bitiHlO, 
~<!"vida ex•.1CUt;:io. Qu111UO se oiz <('lO o ~:overno proe.ura As caixas filiaes procedem do mesmo modo; numa 
atloca1' •• '' i.<postçi.i,s tf,, lei, ""'doures, usa-se ~· uma lOIIlilo saques, <Jner sejiio do governo, •Jnenejão do par
c:qrress:io muJW cuow~iJJha: tk.:l,i~ quu con.siduramos ticul:u~s. som quê tl sua emiasiio po.o;sa ser lançaria na. 

•Vt:XUtooi'Í:ti U~ dÍ.<[JU>icõo• Üti qn:ti,JIIOr Jd O se llliJilJfi :a l:ircufaç:iD e garantida na conforrui~adc dtiS estatUtOS, 
o""" ng"'' na e.~"'"'C•io, <liZ•Huus 'I"" a l:Ji foi :l'ioc•ltla, Dnr·sc-ha nostes casos muda oca do cnpil~l realizado da 
c J '"'·'w s'"li•lo CJuo "I'Xfll'il.<.<õu tdtn ú•Jo ""'preg•da. caix01 m:~triz pur., as filia.:s ou vicd·Versa? Creio qoo 

j 
()t•,t, ''~I Vl•ju IJllll :t lcidtl 22 dú agO>IO nàol ttltll ~or ~»O não, Tudo quanto SH púdo a.Jllo'tllltr é IJI!e O banco passa 

ta~ resll'l~Cút:s :;ór.nontu e5.St:l JW.I'~Io:l'iJpiHI, tJutt·as wua;,s du 010 pauto para outro o em.prestimo fltltl tem contr;,.
lJÜijlusicll•~s Lum dia, as rruae:; JJ1t1 autud!o:i.o a t.11zur, ~~omu hi~tu na ~~·u~:·~ do Rio t.le J:1neiro pa1·a ne~ociar com oJJa 
já c1n outm l"lPssüo u ttJ,,su, ljUi} 11ào era vo:;sivrltJUa rw::~so outro ponto. St3rá. isto uma n.-goci<H)iZO probibida? 
:;,, fl~sl:itDl u:i :du&l'!u:; 'fuu ur;l .:~~ ro•!dio1o; lJS Jiuutns qu, Su o J'llSStl, os estatutos tt!riilo e~tab,~I(1.Cido umn dispo
e:-t:id JJI'I•llcriptu.s, IJU•Jr u:, l•·•gl .. /.lt;fio oru vi•ror tttlf-1 u:1o ,:,i~::'i:o CJUtl nãcJ J;údo sur cumpritl~senão em dosvJntugem 
f,,i ~lt•·r.,tla pi! la iutuili~t<uci:~ IJtW o ~:o\'lll'Uh ~leu lllJ S :3° do lmw:o, su dle s6 pud~sse fazer I'UlJVÍmcnto do fundos 
do :n·t. 1'', IJUH lll·S rr·;.:uloan,tmw; thJ g-uvurnu, qou l'll., ti cusla do cupital reali~a~o de suUR nccivnh:tas; e nus 
~USit!tlttl •:o lU ttd.t a H JdHl<H!u, t ;1., anuas su11idcutc.~; drt:•:unstuncias olll quo tt~ acha. at:tUêllmento o banco do 
}tli(;L 1111p•1dit· lli'Sil:> ~ 1·,\u.Jls a Lu~~~~. Ura~<~il, so J'ússu <tbri;.:aJo a retirar dtl !leu ,;apit<ll a im. 

U~t!UJ.Iar-_m•• .. l!~i :q;••rJ. du •dsuns oulru~ as"umpt11s portiiuda. do UtWl lt:ltl'it. nPguciada com o gGVí·ruo pura. • 
qu., h.'t!ru SJ1Ju lf,tzÍ,lt•:. ao aeb.tt•l ~~~n· u:c :'ii 10 ,.J., iulu( rtWBba-la. llfdli a J~ Ui11s, e tmnspo1·br outr·a vela mes-
li~:~n,:i.l J.u -~ :3°, o tr".ll;·ti'•Ji t!Ul fll'lllitllfO Ju~al' du tJllU ~Hl uu1 somr~o~a pam o llio do Janeiro, Sl·lll poi.Jar OllliH'~JP·Ia 
r,.'ldu av .mudv ii~J cu 41JtJictM 11 Íillrtju tli~·p·Juivd do na .1Jat1b, heri:L Ulllil tnns:u;án tenta prt'judicial ao lJan-
bJilvu Ju Dr,,tl. :\l•ntl.1 u aot. :J'' ctu uéc: e lu útl Jü llo cu, u '1 u•l uc~lu Cilou su iacuutlJirLt uc l•z·:x· á sua cuotu 
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0 trnn~porte ~J,ím d~ domou no ro.lohim•mtn. U m• tal quem púJe augmentar ou ~iminuir o valor das not><, 
npur"''"" .,.rb Hupportnvol, m•rsmo em circumst·•ncins r.reio f!••Íl tinha ra~.i:o quanao Sllstontei que o.i etf~itos 
""'"'""'? Ninguern 0 ousteutuá. •h loi nilo podiiio ser t~o f•vorav•is, nem tão vantajoso•, 

Vejr1mos a~ora .06 ciTei to• do movimento do fundos cumo haviíío pr•supposto os nobres senadoros que tanto 
em r•lacilo á caixl quo r•e•h•l para conhecer 10 h• w•mbrLtem a intell,goncia da~a pelo nobre mioistu da 
necessidade rio quo •I lo Sll o poro somente á. cust• <lo fa~enda. 
capitAl ; 0 vnl<•r <la Jotr" rcme\Lid• entra para 08 rofrc• Soohoros, ouvt na sessiín pa.,~rla dizer·se quo por 
•l~ c~ i:<.• ou c•n l!lúc<h correnle, on em notas da essa intelligancia dada no § 3' o banco do ürasil pudia 
propria eaix·• : se u•sta r.r.pncio a Rua emi•siio ~m1 emitt:r ugora quanto qui~esso,.,. 
l'ndusirh e01 outro tamo, c sa nnquolla. o seu depo•llo u Sn VISCONDE DE ITADon.\JJY: -Sujeito ás regras 
em moClrJ,, corro·•!• aognumta-se, e pólle ter a ap~li· dos seus estatutos. 
cncilo lo~:d quo lho d,\r os est:•IUios, O valor accrescJdo O Sa. DIAS DE CADVALIIO:- ... eu disse do mau lo• 
pela cr.trad;l do uotas habilit1 a caixa 011 para fazer gar: • Não ha drl acoul•cer assim, o banco 11ão pó lo 
novos de•contos, ou par:. f"zer a operação contraria abusar •, E' agora occasião d•lliiOitrar em que se fand:~ 
d~ movi monto da fu~dos. par11 o Rio de Janeiro; dada e11a minna propo~iç~o. Sdnhores, não duvirto que so 
esta hypothese us Lran~•cú•s saldoto·se ; e nn primeira tA nhão commettido abusos na gerench dos bancos ; não 
os valoros se conservão nn caiu e·nquanto ao banco duvido que h>j\ raziio par• algum cllmor contra o p:ts· 
cnnvóm esse ~mprego naqaelló Jogar. lia al~um incoa- sado; mas o que s~stento é que na actualidade nao é 
TentAnte em que continue este~ systema? Digo qne possível que o h~nco do Brasil, pois ti delle que se trata, 
Dão : o contrario é qu~ p6d~ ser prejudicial ao propriu possa abusar elevando a circulação dó suas notas ao 
governo, e aos particulaws. difficuuando-lhes, se não ponto qua quizer. O ban~o do Dra&il, na r.aixa matriz. 
iro possibilitando um recurso tão proveitoso a todos, tem até hoje recebid<l dos accionistas !7,600:000$, e 
Nin~uefJI dov11 ter sentido mais os efi'•itos da m~llida se completu o capital,'pelo qu•l elloa aind~ estão res• 
que combato, d•l que o proprio goverRo : elle encontrou ponsavei1, poderá eleva· lo a 22,000:0008; mas se de•tes 
sempre da put• do h•nco a maior franqueza e facilidade 22,000:0008 tirarmos 10,000:0008 que tslão empres• 
para estas op•rações ; nun.,a se lh~ r~cusou o auxilio lados ao governo, e que na conformidade da intelligencia 
quó era pnssivol presl~r-lhe. Mas desde que o b~n~o dada aos estatatoR, e hoje oxp·inada pt•r um re~.ulamento 
viu o seu f~ndo disooniveltiio consideravelmente d1m1· do govorno, o qual te<o sido Jlólmente ob1ervado, não 
110ido para os etfeitos da emis~iio, e se achou ainda podem fazer parte do capital para os efi'eitos da emiss4o, 
expo11to a maior redução, prestando ao governo o seu ficaráõ apenas 12,000:0003. Quanto ás caixas ftliaas, o 
concurso para a mais facil passagoru ~os fundos de cnpital que se t~m de recolh•r dos accionista~ das pro· 
urua província [ura ouu·a, excusou-se dó tão onero .. o viucia1, com o que já entrou para o banco, é iofdrior ao 
servi~.o. qno esses caixas teem uctualmenl~ marcado que ti de 

·' .No relatoria que apra.;ont•i e> te anno ã assembl~a ó,HO:OOOS, por não e~rar ainda complota a soruma qu~ 
~era! dos accionistas do banco mostrei que, tendo se marco11 á caixa filial do lllnr~ubão, á qual laltrio 
sido dd cinco mil tre~entlis e tantos contos a ~omrua lGO:OOOS. assim pois, a parte que corresponde ás pros
dM operaçúes e!Tactu<das com o thesour~. no anno p•e· t•cõ.s dos accionistas das pruvlacias nl!o será deduzida 
cedente, a nuiur J•nrto cousi-tlfa em movimanto do do capital existente na caiu contrai, mas a pulo oxco• 
fun los, ao mesu10 passó •tu• no ultimo anno ban• dente sem duvida h~ de ser deduzida: supponho qu9 
cario, olevando·ie a cif•·• d~ ll~P opuracões a dez são 6,200:0008 que tam de prestar os ditos accionistas, 
mil tl qoinlll!llLOs contos, um dacimo conoistira nesse falt!o, portanto, 400;0008 que serão lambem de.lu~idos 
movimeuto, sundo o ro;tame eJT•ito de doscontus, áo oapit•l da ca1x. mátriz quo ficará curo 11,600:0008, 

Creio, JlOi•, haver d.•mon•trado que não ha inconve· do3 qu1es deduzidt ainda a írnportancia dos c.1lllcio~ 
nie1,te alguDI cm que continuem t~es operaçõe.l; a, que o b•nco possue, e dos outro~ objectog especificados 
se ello o1is1e, dos;jo ser tonvencidu; porque {alio de boa no r~gulamemo, cujo v• lo r calcularei approximadamanto 
fú; e, se o for, ucuhumr~ duví.ta t••r•i um desistir da em600:000jl, só the rest1 um capital de 1!,000:000$. 
opiniiit~ quo sustento. O no~ocio estil pendente do so- Para que o banco possa fJZer uma emissão dupla é pre• 
lu•:ão do guvorno, qao j:l foi eon~ultado oficialmente, ciso que lenha fundo disponível correspondente a ess• 
pe•Jiud~·so·lho o:rpli•,acilo; a rt•s,;eito, á vista da intoili· c ·~ital; se o não tiver de que lhe servtr.i a faculdade? 
gencia que o nobre miui.tro ueu ao Jegulamento, na ca- M:as supponhamos qua tem, não púlle eleva-la a mais de • 
mar~ dus Srs, doput~dos, o •rue ma parece Jomover toda ~2 000:0008; o reunindo-se esta quantia á que podo 
a duvida. emiuir em c••mpensação do papel moed:t resgatado, v~-

llard ainda uma obaorv•cffo: ó prejudichl a emissão se que o banco, ainda dadas,!Ollas as circumstaancias fa
lan.;ada na <·.irculaciio poJa sua quantidade ou pela sua vorav~is, oiuda qun se nilJ dimiuúa um ceitil do seu 
ha•e? Se é a 'liiHll!oiado d!\ ewbsão o que póda preju· fundo di<p<~n•val. niln pólo el;vnr a sua circnlnçilo a 
uicar o ti< u v•lor, out~o. 1brta a iotelligenoi~,que dei, de mais do 32,000.000$, Como ó, pllis, que se exagera o 
I{Ue a JaéSUla som 1M rotira:Ja, por clToito da deducç:io dos por1go do poder o b .nco omittir 50,000:0008? Isto não 
:J %, podi:• Fcr l•ncada de nuvu na circullçiio por eJTóito é po<.<ivel, porqu• niio está nas r~culdada.i da Joi. S•l s~ 
do trc.co, u:io Jmvia vantilgem alguma na retirada do recorro ás c•iK~s til ines, digo tawbem que n~o é possível 
pnpul. s .. , por•ínt, a bii<O ew que asso<nl•l a eruissiio ó que ~lias omilt.'io mais do que emittem acludmonl~; 
quu lhe dá l.:urautÜl, noH•J caso n:lo pótlo o publico apre· porque os nobres senadores sab~w que as caixas nãu 
ci.•r us:> h~su, ~o•·•ruo ignor.l se a nota que os ta em cír· podem omittir mais uo d~bro do copilal que Ines está 
miaçito foi e•m~11da em virtude d<Hiuplo do fuudo disponi· mr~rca•lo; e ~o o~ te capital á de 6,IJ40.000S s••gue-se que 
Vól,su cowo cquiv.tl•,utd do pawl do govarno.rocolhido á ellas n:l~ pode1u omittir m:.is d~ l:l,SSO:OOOS. Por con
cui.>o:, ,[,, "'""''tt70J\";o, llU ~o por <tf.ito do troco por sequuucia, tou• a omia•lio, t;mtu dn catx.l ~:~atriz como 
moo•Ja corr,mtu, porqu•J do todas ~stas font•" pó:le nas· d11s rraixas liliaos, n:iu p6do exo:odor d•• ·i'l,SSO:OOOfl. O r:., 
~õr a ou11so:íu que oxi~t·• "" drculacão. So, pois, n~o ó 38,953:0008. dospr~z.uas as fuc~úos, é o Jiwitu da lei 
a basu ela emls>â•J, mas sim a •rualltidado tb clrculal'ib do :l2 tle ~gosto. 
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O Sn. 
agosto ? 

vtsco:l'tlll DE lr.IHOR>Uf:- Da lei do 22 de 

0 Sn. DIAS DE CARVAL!IO:- DaqueJJa dispo,içilo 
que supponhoest•r orn vigor, explica~a pola t•b•llado 
regulamento do LO du navumbro uo lSGO, que dá pnm 
o banco do Brasil e soas caixa. lilta~s uma emhsão 
de cêr.la do 30,000:0008. 

0 Sn. VISCONDE DE lTADORARY:- 0 banco não p6d~ 
oxcodur essa emissão ? 

O Sn, D1u DE CARV.ILIIO:- Entondo que uilu p6Je 
actualmente. 

O Sn. FERRAZ:- Não é isso que disso o Sr. ministro 
da fazenda. ' 

O SR. DIAS DE CARVALIIO :-Estou (aliando por mim, 
O Sn. VISCONDE DI~ hAnonAur:- Eu estova·me ad· 

mirando alguma cousa. 
O Sn; FEnnA~:- Na sua hypothese vai he'D, mas 

na hypothose do Sr. ministro, wto. 
O S11. Dr AS ns CAnVALIIO, ~V. Ex. tlhamou me 

para csto ponto da questão, llflando eu dis.e '!""o banco 
do llrasil 11~0 abusaria; estou mostrando os dados em 
quo mo fundo p1r:1 provar que a ernis>ilo mio pó te •x· 
codor de 4~.ooo .. ooO.'l a 45,000:0008; e, nem o .b.nco 
nhu.iar, ainda qu,,ndo as cirr:umstiuu:ias va!'iem, como 
JlúJe acontecer do utn mom,nto Jlara outro. 

seu que con•cntisso om r• h usos; o isto mesmo q·uandu 
não purlessa doscançr.r na moralid>de dos dirtJr.lnro,, 
dentre .,ps qusos, asseguro a V. Ex., quo niio ha um s(r 
quo não .ej< intercs.<ado om llAIII dirigir o ~!tAboloci
rnonto, e em evitar todos e quaoo:quor abuso•, quo possão 
prt•jurficar a sua ,;d·rrioistracno A experiencia do pas· 
sado não fui pcrJida ; os hom.,ns de tod.1s as opiniões, 
ainda as mais oxHg••rarlas, cm ma teria da crP.dito, em uw 
ou outro •errtirJo, rawnhocem que a administrac;lo rlo b•n
co tom feito o que podiaf;ozM, o quoo seu pror.urHmento 
tem sidopaUfado pe/a.regrasdaloi o d.•s vnrdadoiras con
veniencias publica,, So ow al~uns "'~riptos so tem lnn• 
çado expreosões ura pouco vehernentes colltra a adwi
nistrncã" do hlnr.o, bSSe~oro ~os n .. bres senndorcs que 
e.-sas oxpre,siies não poderáú ser sustmtada• na nssem
bló• geral; na prmoltima reunião, era eu ainda director 
do lJ'Ln<o, ;,lg11mas aMnsaçúos fO tl1eri10 á directoria 
por se t.avcr ~uj-itad~ á ohservaoci& da lei de 22 de 
agosto, mas eu pronundet-mo di•nt" da ~ssemblría 
~i•ml com aquelln franquoza com qu• entAnrlo que um 
honu~m devtt apresentur.su em t:ll:!!i r;,uníUo!-1, o wo~troi· 
que a directori• niio tinh:t outro partido a seguir senã(} 
cumprir a lei fidwentP, porque r, banco não tinha outro 
recurso senão obedecer aos preceitos qu~ os legisladorc9· 
do p•iz lhe tioháo impo;to ou re>cindir o contrato; mas 
convinha a rescisã<J do contrato? Eu su,tentava e sus
t~nto nfnrla hr•je a opinião crllltrada; ~ Jogo que o eeta
ll~l~cimento ntio devia des,pparr·cor, Iugo qu" niio lha 

O Sn. VISCONnll nE l'r.lni'IIAIIY:- Em ca•o nBnbum convinha a resci!Sifo do rontrato, entenrlo que o qua 
a caixa uwtri~ púlo Íl' alóru •tus 2l,OOO:OOOB? cnropria f,,zer era aqui/lo que fez a directoria, 

O Sn. D1.1s ns CARV<LIIO: -Não, senhor; ~n on
vnrli 11 lei r.omo V. Jlx. cnlorltÍe, isto 6, que "" " bonM 
no Br:thil preol~íif para gH,ntir a ~ua erni~ol":1!l do I'J!'If.Jir 
ao g~.lVI."'rrHI ,1 faculdiH.ta dCJ triplo, niln JI011ia o J,!OVt1rno 
concerl,!r·Jhe rnai., d(~ viut~ c um mil e tau tos t~ontos; 
f!:'ili~ é a intHIHgent·ia qun íiüU á I Ai. Ma~> n q11,., o'tou mos
tr.;~.ndu Á que o . .;:i;, fai~UI~l:Ldr:l f't'.rmir.dd.~ p1 I~ ld de 2·2 dt) 

~golitl' •:01ncidu :t'!tnaluwrJte ct1tn <1.-.: f.>t(:uidiiih:fi Uo harh~O 
e e11tão ""'' niio pórle de moúo alguat ;,busar como os 
nobres •enadorus reccião. 

O Sn. vtscoonm nm lTADORAIIY: -Por m•i~ que eu 
queira não pos>o en tend u -lo. 

O ?n. D1.1s DE IJAfiVALIIO,- Sinto> muito não podd 
fa~er·me entenaer, ó ((.,feito da minha nrgument1.Ç~Q. 

O par•.:•r a que o nobro 8ona tor se referiu ha pouco 
niio fui aprovado em torlai ns SUdi partes P"'" nsgewbltl;L 
g ral, nom fut mesmo discutido, é preciso ter em 
al.ten·;ão o~ r .• ctos r•omo e !los occorrerno: o parecer tinha 
duas P"rtes, na ]' tralllv:I·SO de 'ollicitar do corpo 
legisla ti v o a morlifl·:açáo d.t lei de 22 de a~osto, e na 2'' 
u·atava.-se da nwrL!ha. da adrninlstracão; esta Sfl~Unda 
pu to não roi discutida; o, 10 o fosso. estou fJersuadi•Jo de 
qut\ il llirectoria e;pre·cntaria. ~rgornPnt(ls muito plau~i
veis par,, mostrar que a.s c.bservaçüfls fultas a roepeito 
rtt sua r.onducta tiohão todaH s~tiofdctoria explic,ciio, 
Compre-me completar o hbtoriw: sendo npresentnda 
:i dirdctoria r·s.<a ddiboraciiol ua a "emblél geral, qnunto 
;\ primeira puto do pat·ecer, a que o nobre senado•· se 
referiu, a diroctorb reconbecm1 que niio pvdia toma-la em 
consirleracão I'"r'fUA se oppuoh• a ucu aviso orn que o 

O SR. VISCONDE DElTAnORAUY: -Nã<J, senhor; V. Ex. governo tinha declarado que a directoria 111'!0 pórle rec•-
ó muito claro. ber uu.ndatos da assembUa geral para cumpri-los; como 

O SR. DIAS DE CARVALHO :-E.tou mostrando a in- fi>cnl do gov•rno, r:umpri as suas ordens; e a directoria, 
telligooda que ~ou ;i lei, fallo Bo1n reserva, e com o u•ando da I•culdade que lho conr.o:lcm os est·1tutns, 
des•jo de sor entenrlido, reprnsent•m ao< po.leros poli tiros do o.,t11do sobre 11quiJio 

O SR. FERRAZ: -Por meio ele chamadas nrro póde qu., rmluur/JJu conve.niente ao eslabeleci.nento, a su11 
augmentar. represou tacão acha-se sujeita ao exam~ de uma com

O Sn. DtAS DE Co~nVAI.UO: -Foi o ponta do quu es
tive tratando, m•u cullt•gn. 

O nobre senador chamou-me para outro ponto a que 
cu nrro qoerb 1r; o nobre sonndor chamou.me p:•ra a 
discussão do parecer apres-.ntodo á nssombléa ger,>l dos 
acr.ionistu; p!Lrn aR arguicoos, qae ncssu documento 
se f"zem á admtnistracão do b3nco, recuso-me a entrar 
nesse dobnte, e rtr.ste lagar; o que eu quero mostra•· é 
C(UC, qnaodo disse que 11iio era JIOssivol quo o banco do 
llrasil ahusasso, foi porque tin/Ja dianlo dos meus olhos 
as dispr.siçiles dn Jui e dos ro~utamontos, lii<pusict1es do 
que o banco não pódo proscindir, quo oslá obrigado a 
•eguir e qnu só podorin infringir se o governo tolerasse 
na adatinistraciio d•~uollo cslnholccim~m~ um llsc:1! 

mis:Io desta casa; e crdo que os Lermos em quo fOr~ 
redigida, para ser preS(I()ie ao corpo legislativo, honrào· 
a dir.,ctoria do ll•nco, O que olla l'e·Je pó~e nilo ~or justo 
conceder-se-lhe, mas os lermos da r~presentncão, sem 
dnviJ1 algurnn, ;ilo rrspeitn,os, são taes quaes dov<m 
suhir :1 presença dos poderes do estado, 

Tendo-mo pronunciado at~ agora tle arcordo com o 
que pros~revem as nossas leis, quero, sonhares, consig
n<r uwa opinião individual, porque não do,.•jo que as 
opmiões quo suslento hoje, eat virtude da legislncãt> llXis
tento, poosiio set' dcp<<Ís iuvoradns como opimüos minhas 
individuaes e rruo.cu sej:1 aceusado tle mudar tio pons•J· 
monto, ll' couvicc:Io minha quo, el>.i~indo do banco a 
lei drl 1853 um emprcstimo gratuito do doz mil coutos 
por csJIUÇ~ tle :JO annos OLl du 23, por~uc os dons pri-
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m~ircs onnos lho forüo dados livros, uma compensação tem maior alcance, as outrns duas são para fns de po· 
jnsta so devia daráquolle estabalecirnrnto autorisando-o " r.~ucna importandt. A antoris,:çilo para pagar as dividas 
ernittir tanto quanto omprostas,u, salva, porúrn, a rospon- úo oxer·cicíos llndos liquidadas e que so JiqaiJarem no 
s:obilhtado do torn•r elfo•:tivo o troco ao seu pap..t cqui- corrente o futuro e:l,rcicio, não vejo que Heja uma me
val•mte, porque então fican :i prudencia da adminis· dida que não dava marecer o nlillentimento de todos. A 
tr·acào us.rr do "mpro•timo d• modo que niio preJudi· outra autorisação por. incumbir aos escrivães do cível 
casse o troco. A f•oulda•le de NJ•ÍHs5o corrcsporutente ao r.umulntivamente com os a;crivães do nu tas e escriviles 
llmprt!>T.imo, como lhe fui dad" nos estillotos, limitada dos JUizes dn p~z as oscripturas pnhlir.as do compra e 
>f.mont• ao que tiv•r do f11nrto disponível, que póde va- vonda de cscr~vos, é ta'llbcm uma medida necessarla; 
ríar e vari~ r.onstantemcote, niío me pua,,e justa r.om- n1io apra•ent" inconveniente :.lgutn, estou prompto a 
ponsação. ]~,t~ opiniiiu não ó •xagerarla, Jlóde s•r ud- concedô-la. Portanto, a ~rande medida é a que nutorisa 
mittilla pelo corjlolegislativo se<U perigo nl~urn porque o governo a rever o rego lamento do sello; mas lambem 
•ubsíst~ s•nrpre a garantia do troco. Se en pois, sentw- a esta doa rnea voto. porque mA parece .indíspensavel 
r.:~, algum •iia pudor f•z•r com que e• ta opíníüo pro•n· rnver ease rPgulam•nto; creio qae sea proprio autor 
leç3, não ••trauhe o sena•lo •.rue eu a sustente embora concorda om qa", á vista da ~xperiencia, á VISta da pra
htJje me refira ao que su acha presctipto por l~í. tica, h a ne~e••ij•de ~"consultar os interesses geraes que 

uutra opinilto que r.u r.stírn1ria t"mbem ver traduzida um num ou outra di•posiçiio podem tor sido f"ridos; e, 
Pro Mio legislativo é a respeito do cap•ttl e fundo como >.o tr·"ta d• rever esso regulamento, V. Ex. por· 
disponivol para garantia th emíssil.>. Sei que estou em mitta que eu chamo 11 attenção do nobre mioi6lro aa 
tlivergenr.ia com JilUita< pe"oas, e Meio me<mo quo com faz,ncra para um ponto cardeal. 
alguns membro.! da dire•:to•ü, Entendo qu.,, em pre- Senhores, leis que entendem com a populaç~o, como 
sc,ça da lagíslaçiio vigoute, o banco do Braiil nãn ger<l dos hahít~ntes doJ urn pai r.. não devem •ar publica· 
J·órle, qualquer que ~··i" a importancia tlo srn d•p•sito rl•JH para .-rem executadas rn• mcs•110 dia ~rn que o pnvo 
wctalliw ou em notas do gw~uo, eruitLir senão t.ntu tam ou pó•J• ter contw;rment•• .lcll:.s. F•·i urna da.~ con
quanto seu capital permillir, mas é opinião minha suras que eu fiz, •lochru·" c«JU franqae.z~. ao r•gul.,
indívidual quo não !Javi~ inconveniente algum em quo meu to du ~ollo promulg>du p·Jo nobre senador: •cheí 
o b:wco do ll.asiJ pu~esse emittir até o duplo da irn- r.~uo t•nh•t sl•lo inconvcnieutr a mandra porlfUO seapro
por.ancia do sou t:apitaL convertido em mne•la metaiJi,a s'ntara ao publicu esse regulamento p:•ra ser immedia
ou ern notas do ~overno, erntfUanto existirem na circu- moo te executotlo, quundo se mu•1avão as imposições, 
laçá~ ou mesmiJ CXIlrptuada~ est~•. quao,ruer qu• quando ~o faziiio aheracõos lã~ ccnsüter11Veis. Antes que 
fossem a.~ relaçiles do capital com o fundo ohsponív~l O.i homens mars e'tudrosos, os homens da profissã•J ti
inclnidas· as caixas Jllnos, nilo comprohenthndo nesta vossom lançado ao monos uma rnpid., vista d'olhos 
emissão a eqníval.mto do p:1pet resgatado, nem •• notas pata e~se rr.~ulamduto, já tinha clle execução e com pA• 

, :• d~das para troco d11 d<poslto metallico exceddrrte ao na< tflo ~everas ; isto pareceu-me muito inconveniente, 
fundo disponível. São du•s opiniões estas •Jue so eu Agor,L que •e trata dtJ fato r uma r<vtsão mais equitativa, 
puder concorrer para que p•ssem no senado, não terei ~11 po•Jiria ao nobre ministro que não promalg•sse o d~
duvida alguma em advogar a su:t adopção, creto cnnt~ndo qnaosqaer alterações, sem dar algum 

Sr, prtsiàdnto, tom ui diverso• apontamentos, mas te moo para conheorrneuto do publico, anw do r.ome~ar. 
a hora est:l quasi acabada e eu n~o quero abasar da depois de !Jem conhecido, a s;r executado .esse decrtlo, 
pacioncia dos iliJI,tres sonadores que ainda me honr.i·• Nas alteraçõ~s que porventura esse r•~nlamento possa 
com a sua p•osonça; por·tanto vou tln•Jisar o meu dls- ter da parte do actual gabinete, en p~diria que Sd con. 
curso com algumas breves ob.lervações sobre outros sultasse uara questllo importlnta, que ha no commercio a 
objectos. re•peito das cartas de abuno, quanto aofello queRo exi~a 

Senltore,l, doa o meu t'oto :1 rPsolação que se discute, para eJias. Eu pediria lambem ao nobre ministro que 
porque terrdo-o fdto cm ontras occzsiões a favor ~o fiz,sso sentir a toda~ as repartiçõ•s Oscaes qohl é a ver
outras adminístraçúes, não ve]n motivo para recusa-lo dadt,ira int~lligeacia a respeüo do imposto sobre contas 
hoje. O governo t~m necessidade rte Dllla l~i de orca c.nmnt~s: estoa porsuadÍI1o de que o rAgnlamento actual 
monto no começo do exercício de !'8132 n 1863; san~o não sujeita as contas correntes ~ímples e com juros a 
passar agora esta resolução, não sendo provavtll que o uma taxo, 'que mesmo a nilo rxíge em parte hlguma, 
orçamento passe a tempo, terá o govo,no de dirigir os salvo o caso de serem ajuizadas, mas tl um f•cto qud em 
negocíos do estado fem urna lei que lho dô para isso os :tlguDJiJS estações do arrecadação fiscal se tem ex1gido o 
meí.u indispen.iaveis; e não serd eu que rACuse mou sello dessas contas. 
voto aos mAios preciso< para que o governo de8empenho o Sn. FcnnAz: _ o ugalamento nrro exige, 
as funcções quo lho e;tão incumbidas. 

O Sn. Du.s DE CARVALIIO:- Estou perso•dido de 
O Sn. VAsCONCELLos:- .Apoiado. quv não ex120 ; mas tl 1-11 a importancia da matada que 
O Sn. Dr As nr~ CAIIVAr.tro:- Eu teria escrnpulo em cxecator's do rego lamento te'm entendido o contrario. 

vot.ar p"la autorisnção qnc so conce,le ao governo no; ta O nobre ministro da f •ZAnda creio qu~ ha dA t.r •m seu 
ro~olaçrio, porquo j:\ d~clareí na casa que havia de >Ar pnd.1r uma rcclamaç:lo f,ita por parto da caixa filial Jo 
muito oscassu na o .. neessiio do tnes medrdas; voto, po- ~laranltã~ a este respeito ; ali i se •xigiu o pagamento 
r1\m, 11 fovCir da que ~e acila proposta, por•JIIO ú preciso do sei! o do contns corrent~s a umas naquella cnixa. Ora, 
quo a rcsol.uç~o pas•o, além do q,ue er.ton~o qu.o, pro· e•sns con•as evidentemente nilo est:\o sujeitas a selJo; 
cedondo asstm, n:to mo afasto multo dos prrnr.ip1os que lí pror.iso que asso pnragrapho seja explicado da tal sorte, 
t·•nho suslontodo nesta casn; porque. so a memoria mo quo sn cvltom todos os inco1venientes que podem rosul
n5o J'.olhn, ain•ln na ~inou.<são do voto do graças duclarei tar da inteiJigcncra contraria. 
•roo ui\n duvidav:t concedor uma on outra aotorisnção, IJma cousa tarnbo.n, senhores, que não posso tol~rar, 
qunndu fo~aso .limit:tda o !JUm deflníd,t; nro, tl.\s auto- o l{Ue ontond,, qno mor~co n rtoss:t reprovação, é a ma
risnçõe~ CfUO a rosolu~5o comprolwnj•J, só v··jo uma quo ·neira corno nas rcjwrtiç1ns •lo :~rr~c:tdt\çüo so pro:cdo 
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com aquolles qao pa~iío 11m scllo monor que o devido; 
ex1ga·su dns pbl·tos que p.l~Uem o H•llo integral .e que 
requuJT:io li~pois a restituição da ditrerPnça. l'.m•I•-UJ" 
qu~ n:io haveria inconvenierJIO nl~tlm orn qutJ o homem 
que na boa fé pngou um >Cile inferior por um titulo. 
quando o levass~ á repartição 11<onl por haver pego áo 
JJJenes, s6mente Re exi~isse a dllTdronca, averbando-se 
no tito.lo essa mesma dilferenca. l'nra que exigir a con
tribuição integral, sem attenção nlguwu ao qun u plrlA 
j:l pagou~ l'ar11 qae ~bri~a-la a f<Zdr uma reclama1ão? 
J~' sabido quu essas rocl,.rnuçú's nunca ;o fazem, por~ue, 
pam ••h ter-se a reHtituiç:io de 48 ou 5S ninguem quer ii· 
pagar &8 nu tJ,q num aàvogaolo e 2S ou SS :1 um pro· 
curador. Portar. to eh:• mo sobre esta p~nto a atten;ilo do 
nobre miohtro da fazenda. 

cnmara tempornria, venhilo pnrn o sonn:lo o haj~ 
tampo de consldur,,r com a devida att<nção todas a~ 
rtateri~s. 

Nào ha nisto inconveniente al~um, porque, d:•pois rlo 
di:qcutir os diversos m caml'lnto:i,O cto mini· tfldo da !;,z•·nda 
i'ó•lol em um simplo~ 1ortig11 oomprehendor a nui•Hisacitu 
pnra toJas as despezas qae forem vot•dns em r.arJ:. urn doi 
ministerios englvbadamunto e trMar-oe ospccifle.\dament1 
doa a;sumptos que concernem á e.t• r~pnrtlcio, as~im 
com•> d;~ rAt:eita 110 ~stado. Creio que, sn adopt:u•utos ~~~tn 
sy,t•ma, de ora cm diante toremos a nntagem muito 
consideravd do cbognr o orcametltO a tempo ao seru,do; 
en~:io deixar:\ de aountecor o qae MO!Itece muitas v•,zes, 
i>to ó, p,s,arcm-se sen:ana• o semams sew terrnos 
objectos importantes para ,jj,cutir, ao mesmo pa~s~ qow 
pooleriamos no fim do primeiro mez ou no prinmpw elo! 
segundo começar logo a tratar de assumptos importantes. 

Seuhores, o nobre senador pelo Rio de Janeiro, fai
Jando do deficit, enunciou urna opinião com a qual u>
tou do accordo, é verdade, mas por motivos ditrerentos. 
O nobre senador entende quo é eoovenieote su•pender-se 

!'ara esse fim cumpril que a ~dminis:ração se DI for
çasse por apro,enlnr os s··us relntnrl<•s ás cumnras atoí o 
terceiro ata depois que ella~ ~e reunissem, visto que o 
prn7.n ate o dia 15, r.onr.e,t1do pela !ti pua es•a aprll
sentacão, é dema;iadam"nte longo; do orilinorio as cn· 
muras não discutem a falia do throno, não se o·cupiio de 
as•umptos important~s, emquanto não teem informuçúes 
do e•tado da administração. Se, pois, esRfS relatorios 
fo,sem apresentados, como digo, etcí tres aias depois da 
ahm·tura da ses•iio, poderíamos tratar logo. dos :•ssom
ptos mais iJ!!portantes. Senhores, reconb•ço que o tempo 
de nossas sessões é hoje insuffio:ientu, reo:onlwco qne é 
exigir dos represenhnt~s da nação um sacriflcio que 
elles 'não pod~m fuer, o obrig•-io3 a as<lstir a um 11u 
dous meze• de prorogação,sem que tillos tenhão a nacos• 
saria retribuição 

o pagamen1o de 2,000:0008 ao banco do D1·asil par~ 
rc•sgnta do papel-moeda. porisso qae, destruidos os clfct· 
tns da lei de 22 de ngosto pela int•lilgencia qae lhe deu 
o governo, tor~•·•• inutil continu:cr nessa substituição 
Eu não vot:oria por essa snsponsiio levado por seme
lhante cr.usa; mas sim porque ento11do que, emqunnto 
não podemos equilibrnr a nossa recait~ com a det~peza, 
ó mais convcmente qun o entado deixe de contrahir 
novos empenhos para retirar da cireula~ão o papel do 
governo. Que mal faz 0'80 pap1•l? Entendo que nenhum, 
]Jorqae, ponsarcdo •u bem ou mal, ioclino-me á opinião 
aaquelle~ .que não soo tão inimigos do p~pel-mceda .... 

Ú Sn, VISCONDE DE !TADORAHY:- Quem é inimigo do 
papel? 

O Sn. DIAS D•·· CAnVALno: - ••.• porque, senhores, 
coMemnem como quizerem a emissão, quer por P"'t~ do 
I(OVerno, quer por pnrte dos bancos, uma verdade é pra· 
dso confessar: Se abusos honve no uso immoderado do 
r.redito, todavia grandes vantagens o paiz colheu do uso 
da moeaa de papel; ao uso desta moeda Eem duvida se 
deve em grande parte a grandeza a que o Rio de Jan•iro 
tem pocholo cbe~ar nestes ultimes annos. Se o meio cir· 
culante fo1sse puramente mctallico e tilo circumscripto 
como seria conveuient~ á segurança do mercado, acredito 
que as vantagens. que ttem resultado do desen~olvimento 
da nosso indumia, 11ão s•riilo tilo considerave1s, Se pre· 
jnizos podem haver na liquid•cão das contas pela ditl'd· 
reuça da moeda, isto é, se aquell•s que procurl!:o realizar 
~cus bens afico de pGssa-los para outros paizes, perrtea1 
8 a lO% para converter em moeda metalhca o producto 
desses bens, todhvia a vantagem que resnlta do uso o 
e1nprego do pa,,el moeda nas transaccll1s diarias do paiz 
dilo de sob"jo jmrn r.ompAnsar essa d1lferença. N~o ocre· 
ditem, porúm, os nnbroJs sunndore., que eu, onunci•ndo·mo 
desta maneim, sigo a opinião daqucllo~ que exagt:r:1o a 
necos~idalle rta:; tmis~UHq; não 011 sigo~ tu:1m :mswnto as 
suas cloutdnns; ruus lambem não comlcmno con1 tanta 
sclv~ri,lade o uso dessa substituto da moeda, que nos tem 
trazido vant:1gcns qoo nilo pod11mos contest"r. 

Que inconveniento haveria, pois, em que R logislaçi!o 
attPndesse á esta .rJec•ssidade recornp~ns:uulo o ser
viço daquelles que o (lmtão por todo o tempúf 
Fallo nisto, não por inter~sse p&ssoal, mas porqa,J 
julgo qae interessa á causa publir.a. Estamos todos _o.~ 
dia~ apressando as discassiles, e~qaivun:lo-llO< a di~· 
cutir convenientemente as materiai, porque se rec~Ja 
que o corpo legislativo não se conserve r11unido todo o 
t~mpo necassano p>ra fazer passar, seq11er, as leis indis· 
pensa veis á marcha da admin<tração; •ste est~do de 
cousa~ não pó de assim continuar por muito tempo. ~:u 
d.s~jariaoccupar-me da'i mais ul~uns outros as~nmptos, 
mas niio quero contir,uar a abusar da attençiio do se· 
nado, vou portanto sentar-me. Entendi que na posição 
quo occupo devia sustentar o acto do governo coo1 o 
qual estou de perfeito accordo, e declarar as razuFs pelas 
qaaes voto po)a resolução que se ucha ern discussão. 

Ficou ~inda a di.;r.uss[o udhda pala hora; e reli
r•ndo-so o Sr. ministr 1 com a~ mesmas formalidades do 
estylo, o Sr. presi:lente deu para ordem do dia d~ se
gnillt~ sossão: 

1" tliscuss:io da proposição da caman dos Srs. depu
t•d••·'• dcc].r .• udo> que a peu.,1o annual de UOOS co.ncacli· 
da :i falloo:icta O, Jo;epha Mari:l. Araw"w~ do Farta, rol-
verta em lJoncl!::io cJc S<·u,; filhos meuores. · Senhoros, concluirc·i a,, minhus ol1survucões quo se 

teem 1dong•clo mais elo <Jue cn pret,noli~, de que o se· 
Jlado me desculpará, ch:uuan•lu a attcnçlio do actual 
gabinete para o s<•guinte ponto, A maneira por que !lÍ.l· 
cotimos os nossos orc11mentos n:lo polde continuar; c! 
indispoosavel I[IW r.aaa um dos minislros apro,ento a 
sua pl"llpostlc consi~nando 11 dHsjl8Za du >ua ropartiçüo, 

2' di:a cio projecto do Silll3dO, declarando de f~sta na
ciollal o di~ l:.l tio uutuuru 

o qntl cada uma dessas propostas >l'j.\ disomtid~< ern ~e· 
paro,do J'nra que, :í propur~ÜJ quo torem passan·lo na 

Continuação d:. 1" disntm~o da rrsn)uç'lo, que man
da virrorat· o orc~meuto do l8G l-l8G2 no oxerc!cio de 
18G2- lSü:J. 

L•vanteu-Ee a sessão üs 3 bons ~ ~O minutos da 
tarJo. 

'' ., 
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Ell J0 DF. SETE!InRO. 

Prcsidollcia do Sr. vi1con•Je de Abaetd. 

Os~. DANTA5:- Sem duvida ddve ser d•ta u111 dia 
festivo, portJ:ue •\ o anniv,,rsario do na'talicio do cbof• 
da n~çlio; ma•, em referencia aos f,litos gloriosos do 
Sr. D Pedro I, silo os dias 25 de março e 7 do Retem· 
bro. Poder·su-ha fallar na i·1depeodPncla do Dradl sem 

suHIIARio.-Expe lieote.- Ordem tfo Dia. -Pensões fallar no Sr. D. Pedro I? Póde-sa f~llar no juramento 
aos filhos de D. JosPpba M. A. de Faria. -Dia da conltitaiçilo sam no! IP.mhrarmcs do princlpe que 

de festa nacional. Discur1o àe Sr. Dan tos.- Rcso· nos deu essa ennstituiçilo? P•ra que mais um dia do 
lucro sobre 0 orçamento. Dl~cursos do8 Srs. minis· festa nacional? Eu soa Inimigo doei arado du exagéra• 
Iro da fazenda, Siivdr& da Aiolla, mhistro da agri· · çud&; nito posso ar.reditar, Sr. presidente, que trinta '' 
cultura e D. Manooi. t'ntos Srs. sena~ores, alguns do1 qa1os se dAixirãf.l 

ticar sent,dos na primeira discns•lfo deste proj~cto, sem 
Às t t hora• da manM, aehndo-ae presentBs 82 Srs. que dessem a menor palavra, r.slejito de aecordo em qu• 

senadores, o Sr. presidente abr'in a aea;áo, H'ja de grande convenien:ia que no dia 12 de outubro re-
Lida a acta da anterior, C .i aJ'prov.da, ch~m ae os lribunaes, que 12,000 empregados geraes b 

provinciaos deixem de lrabdhar, que f~cbcm-se IS eR• 
EXPJ:DIENT&. taçõds publlr!as, que os conl atos fiquem paralyaa1os, e, 

m.is qud ludo, qu~ os presidente! de provludu, par& 
mostrarem seus fardões e soas commendWJ, faç.to abalar 
a guarda nacional de lO, 20 e SO iegtus par& fazer 
festas. 

O Sa. SICRETARto len: 
'Um olllcio do mlnisterio do lmpetio e:n resposla. ao 

do senado, scomp·anhando u informaclles p•didas 1ohra 
o requerimento de algun• subditos francezes, em que 
sollcillo a revog•ç~o da pouora mnniei~al oe 2G tle 
F6verelro de 1856. - A que• fez a requisi,ao. 

ORDEM DO DU. 

PIN!lO .AOS fiLHOS DG D. I, IJ, A. DE FARIA· 

Entrou em 1' discusslo e passou para a 2", om qne 
iauaimente en\rou a proposiç§o da call'ara dos Srs. 
d•potados, deciara~do que reverta em h"ncftcio dos 
tllbos mel!ores da fallocida D.losepha Maria Aragonez 
de Faria a penslo allnuai de 6008 que Jho fôra coRCel· 
dida; aendo discutUa por arttros e approvadc·s success 
sivamenle o 1• o 2•, passou para a s• aiscussito. 

DIA DE FESTA NAGIONAL, 

O So. ·SILVEIRA DA MorT.I: -Isso ~ que é exace• 
ração! 

O Sa. DANTAs :-E' exageraçla? 

O SR. FER~EIRA PENNA :-A lei nio pormiue que se 
cbamom os guardas naciona·ea, qa•ndo aforem na dia· 
lancia de mais de duas J~guas. 

O Sn. DANTAS :-Qaantasle~oas quer o nobre senador' 
Não sejão 50, sejão 8 ou lO, e não ba nl1110 incommod~'? 

O Sn. PENNA :-Nem tros. 
O Sn. D. AI ANO EL :-Nem ba necessidade de chamar 

a guarda n~cional por força. 
O Sn. DANTAS :-Mas muitos presidentes a chamllo. 

Eu. Sr. prPsidenle, RÓ lenho por nm, e eó des~jo qoA 
nno Oqoe paraiyRada a justiça, os lrihanaes nllo deixem 

Seguiu·se a 21 dlscus.iio do pr~j~r.to do senado, que de trabalhar, nllo 1e fech•m as estações pobliciS; e, ~ 
declata de fdll& nacional o dia 12 de outubro, ~~ nobres s·enadores me assegorlu q11e Isto nlo ha de 

0 Sa. DANTAS:- Sr. pre11dente, pedi a palavra pua aconte~er com m3il esle dia de festa nacional, eu retiro a 
mandar á mesa o ltgulnle artigo addilivo. (Le(ldo.) • A minha emenda, 
excepcio dos diu 25 de março, '1 de setembro e 2 de O Sn. D. MAN05:1.:- N•m os lrlbunnPs se fechiio; 
dezembro, oolro qualquer de feala nacional nlh suspen- quando niio trabalhão na segunda, trabaiMo na lerça; 
derá os trabalhos das reparliçô;s publica~. trabalh~~ sempre na semans os dias mareados. 

O Sa. D, liA!! OEL : -Não ba outros dias de festa O Sn, rnEstoENTE :- Peco atteoo«o. 
nacional. O SR. D MANOEL : - E' para acabar rom o~le quesliio. 

O Sn. DA!ITAS: -·Pois n~o ha outros nos dias ~e O Sn. DANTAs : -Isso que diz o nobre s•nador dá·so 
grande 1al~~o 1 unicamente nas relações e supro mo tribunal de justiça. 

O Sn, D • .IIA!IOIL: - Nlo lell nada com isso. Como os nobres sona~ores mo expliclo que os dias de 
O Sa. DANT.IS ; - Senhores, ea 'fl!jo na ta beiJa dias festa DacioDalsilo sútllent~ tres, '1 de selembro, 25 de mar

de grande pia e de prquena r• la, e creio qoe entre os dA ço e 2 de dezAmbro, e que $Ó nest<8 se suspendem os 
crande gala ainda ha outros que suspendem o1 trabaibes trabalhos, retiro a minha emenda, porque, na vordnd8, 
das reparliçlies. julgo quo estes dias $ilO do verdadeira ftsta nacion&l; o 

o Sa. SILVEIRA DA MoTTA:- Ino é outra cousa. priweiro.é o da independeneia do Brasil, e, permílla·se· 
me qa~ d1ga, o do n•scimontoda nar,ão; o sPganrlo ó o do 
jurameot·l da constituic~o, é o da no•sacarladc liberdade, 
e o terceiro é o do naaoimenlo do chefe da naç6o. O que 
ou nüo queria ora que se enlen•fesse que a disposiçilo 
deste proj•cto 1razi11 a suspens5o rlol tr.•halho• r.om o 
novo dio d• fdsta n•cionai qn•• vd crear. Eu consulta• ci 
o projecto com mais att•n1·ào o dclle tratarei na s~gunda 
discu~siio. 

O Sa. DANT.AS : - Entlo quero que mo expliquem 
não estou bem certo nestas denominaçõe1 de galas gran· 
dos, nem de galai pequenas. 

O Sn. D. !IIANOEL: - Explica·le ji. 
O Sn. DANTAS: - Sr. presidente, não mo op ~onho 

a que se augmcnte um dia de f•sta nacional; mas on· 
lenrlo quo os dias em tJ:UO a naçllo brasileir~ deve sn~
dar os r.itc.s gloriosos do Sr. D. l'eJro I, !i.IO os diaS 
7 de sotomhro o :m de m~rço. 

O Sn. D lf•NOEI.:- E 2 tio tlnzemhru. 

O Sn. rnEsrOF.Nrr.:- A•1h~-so prosonl~ o Sr. mini~
tro rtR fazonda. 

v~Jzgs: - VotfJ.~, votos. 
73 
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O S'n, Vur.oNc~r.Los:-Pcco licença pan dizer s6· 
mente duas palavras. 

O Sn. llrNr•Tno DA F>ZENDA: - ... que o limito mar· 
rado nes111 2" parte do arl. 1• diz resp~ito á uma hypo
these particular, e vem o ser aqu••lla em quo o banco do 
Brasil preteudesFe emiuir alóm do qne lhe per'!lillem os 

O Sn. !'RESIDENTE :- Alas outro nobre aenadcr j4 
pediu a palavra. 

seus e>tatotos, o rPqueresse para •sse IIm ao governo 
pBdindo-IJre que 02a888 da f~culdade que a )ei do fi do 
julho do I85S deixou ao m"smo govrroo, 

O Sn D. MANOEL : - P6de fallar na 3• dhcusião. 
O Sn, V.o~scoNcELLOS:- Dem, cedo para se votar. 
O Sn. PRESIDENTE: - Vai sor:ear-so a deputarl!o 

que tem de receber o Sr. miniftro da fnenda. 
E' bom flxar fSie ponto, porque nilo é esh a man•irn 

porque todos entendem o art. 1° da lo! de 22 da agosto. 
lia tambem opiniões qoe ~ust•nt~a que por este artigo 
o l•gislador quiz pôr om limite absoluto á emissllo do 
banco do Brasil; e fundão esta sua opínillo no seguinte 
raciocínio : se na bypothese da concess«o do govfrno o 
banco do Brasil não póde emittir alr'm de cerro limite, 
em nenhum outro caso pó.ie ser licito que elle ullra· 
pnsso e• se ma:llimo. lllas o nobre senador poJa provincia 
da Bahia n~o adopta semelhante opinião, assim como 
tambem o illustre sen•dor pela província do Rio de 
laneiro que encQIOU •ste deblte ~ portanto, neste ponto 
ba perrefto accordo Pntre nós : o a ri. I 0 da lei nro 11ar· 
cou um limite absoluto á ~mis1ão do banco do Brasil, o 

O Sa. D. IIANOEL:- V. Ex. não pi:la a votos o 
projer,to 'f · 

O Sn. PR~sroENTE: -lia um senhor senador que 
pediu a palavra potes do Sr. Vasconcellos, o que não 
cedeu delh. 

Foi adiada a di•co5sSo. 
Achando-se na ante cam'!a o Sr. minhtro da fazenda. 

forlio sorlf'arfos para a deputação que o dAvia receb•r ~s 
Srs. Dantas, Pimenta Bueno e.Redriguos Silva; e sendo 
iJJtroduzido com as formalidades do est,ro, tomou as· 
sento na mesa; 

RESOLUÇÃO SOBRE O ORÇAMENTO, 

Continuou a 1 n di!cuss~o, a~iáda na sesslfo acterlor, 
da resolução da í:amara dos Sr~. dtputados, que manda 
vigorar no txerclcio de 18ü2-f863 a lei do orçamento 
de 1861-18d2, 

Imite aqui marcado é hypothetico, refere-se sómente ao 
caso da concessiro do gGveroo ; toda a nossa questão, 
pob, versa sobre a applic11çrfo do § S. • · 

Nesta parsgrapbo estabeleee.qe uma restrirção annual, 
se os bancos não esriverem aindt habilrtados para o pa• 
aamento de seus J,ilhetes em ouro. Quando tive de estudar 
seriamente est• disposicl!~ da lei para executai-a, duas 
questOPs se apresentárl!o ao meu e'pirilo: primeira. esse 
paragrapho é extensivo ao banco do llrasil ou sómPnte 
sB apptica aos banccs cre.ldos por decretos do poder 
executivo? segurod1 questlo: ct.mo de'e ser entendida 
a rostricç~o ? Deve reeabir s~bre a emissilo elldcliva., 
a que nessa época tenbão os bancos, ou sobre os li· 
mitos que a lei eat11belecm no art. I "'f 

O SR. PAMNHOS lminillro d~ fazenda) : -
Sr. presidente, o discurso do nobre 8ena,lor pela pro
víncia da Sabia, proferido na sessllo do hontem, le
VJDIOU no meu.ospirlto esta duvida: trata-se de uma 
questão eeonomica ou de uma questão politica? Quer-so 
apreciar a boa ou m:l intolligeneia que o ministro da 
fazenda e o gabinete de quo faz parte dão á lei do 22 de 
agoato do anno passado, ou pretende-se levantar uma 
cruzada contra o ministro da f,zenda, aliás o mais fraco 
membro desse gabinete? 

As oplniGes lambem se dividem sobre a intelllgencia 
deste parngrapho, e eu cito esta diversidad~ do opiniGds, 
porque ella a1é certo ponto deve jnstill~ar·me no con
ceito daqoelles que não pens«o como eu, A lei não ti 
tiio clara, como convinha q11e fosse .... 

o 1enado via que o nobre senador pela proviucia da 
Dabia apostropboa a ambos os lados dosta casa; a este 
Ja.Jo disse: • A intolllgencia que o micistro da fazenda 
dá 4 lei de 2~ de P gosto acaba com os banco a que vó< 
ereastes e tendes sempre sustqntado I • A'quelle outro 
lado, disse: • A doutrina do ministro da fazenda é a 
doutrina do papelorio I • Ora, se11hores, eu creio que o 
easo vertente n:lo t•m tanh gravidado, creio que a his
loria do Isaac, J•cobe Esaú ó mal cabida nesta ocoasião, 
como seria a de Caim e A bel. ( lli1o ) 

O nobre senador, ~stentanrlo as g•las do seu saber, 
ora fallando a linguagem dos sabios, ora d~seendo 
áquella que pó1e ser entendida p1los que estilo na es
pbera das intelligencias communs, disse que nem a 
:;eiencia, nem a bermenouticajuridica, dTareeia-lhe meio 
para ao menos colorir ou oobone~tar a intelligencia que 
dou ii lei de 22 de agosto. Creio, poróro, Sr. presirlento. 
que, sem outro arrimo mais do que o rl~ minha relloião, 
das i~éas que todos comprchendem e d> linguagem que 
todos falliio, eu poderei mostr.r 110 nobra smador pela 
rrovincia da Dabia qne o modo porque entendo a !ri de 
22 do agosto tem bom fundamento, asiiiD na letra como 
no espírito da mo11na l•i, e quo a~ con•equeneiaa que 
S. Ex. tira desh intolligcnci~ srr~, ou muito exageradas 
ou inteiramente gratuita,, (.tlpoiadns.) 

Estamos de nccorilo sul!ro 11 interpretacão do 11r1. I• 
desta lei: o nobre senador rcconhoce comigo que oflc 
artigo ••ão poz um limito bbsoluto á emissão do banco úo 
llrasil, .. 

O Sn. FI:nn•2:- Durante o primeiro anno. 

O Sa. DrAs DB CARVALHO:- Apoiado. 
0 Sa. IIINISTRO DA FAIE~DA:- ""a )e! OJI"drtce mais 

de nma duvida om mais de uma de suas disposiclles. 
Entendem alguns que a disposiçllo do § s• nl!o é ex· 

tensiva. ao banco rlo Brasil, e a letra do paragrapbo se 
presta a esta intelligencia 

Vejamos o que diz o final deste paragrapho; Depois 
de estabelecer 11 hypothese e mmar os limites da res· 
tricção, diz elle (Lendo): 

• ... na qual (emiss!o) nlfo se incluir4 o que os mu
mos banco• tiv~rem addrcionalments emitlido rm vir· 
tu1e da excepção de que trata o principio deite arligo 
(O i"J• • Ora, o p•incipiu dest< arllgo versa sobre 
os }lances creados por decrflos do poder executivo, logo, 
r.onol uem algun~, a restricç!o, de que se trata neste pa• 
ragra piro nfio é extensiva ao banco do Brasil, refere-se 
unicamente aos bancos crrr~dos p~r decretos do poder 
exocotivo. 

Eu tive lambem por algum t•mpo esta opinião; con
fronto ndo, porém, a phr•se de•lo pnragrapho com a do 
outros artigos o paragraphos da mesma lei, convenci-mo 
do que a mente do legislador foi tornar lambem essa 
medida extensiva no banco do Brasil. 

Restava para mim 1abor como devia ser levada a e!
ruilo ~sla restrillcão, so ella devb n~scntar sobro a emis
são eiToctiva, sobro o maximo dos bilhetes que os bancos 
tives;om eiTuctivumento em gyro nessa <1pocn, ou sobre o 
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maxiaac l~gal quo o logislaJcr lh~s tinha permittitlo om 
t,rmos tão abjolutos o com tatol~ prudenda 110 ali ).' 
.Aluda a uldma parte de• te artigo lovuu-we do,do loHo 
a persuado de q uo a restricção 11ão pua ia ser ent~ndi•Ja 
senão com ref•Jrenci~ aos limites rn•rcndos no •rt, J 0 ; 

porque o p:mgrapbn n~to soa parto flnal eOa de• I~ modo : 
• .... na qual (emi;>ão) mio se incluirá a qne os m•smns 
bancos tiverem add•cioBalmenle emillrdo em virtude da 
u•cepção d~ qac traia o principio deste artigo •·· Ura, a 
elliÍihiio que os b.neos 1iverem •ddicionalmente, em var
tu·le da exc~pçã<J ~e qud trata o princi~lo d~ art 1 •, quer 
aiz·r a emi•são q.u~ accresccr ao limild marcado no 
ar I. 1 °; logo, o Je&islador presuppoz aqui qne os bancos ti
nnão a emisdolegd qao lhes havia permillido noart,1 °, 

O SR. FERRAZ:- Podi~o ter, 

OR(lirito drsta diipouç:io; wj 'IDOS Eu haveria ou nã~ 
iocubtmncia da part~ du legisl•dor, r.oufruntada ebt• 
ubpo>Jcão c••m a do tut. lo, dada a inLelli~eucia ri~orusa 
qu• wstorotão os nobr~s sonadou•s, 

Eu ~ou obrigado, Jelo nexo de minhas id~n~, pura 
tornar-me .b· m r.orn~robensivtl, o niio enfraque or a 
urgnmentação que d~scjo apresentar em def· za do minha 
opwiilu, a rel'otir alguma couba do que tive a houra do 
uxpllr ao senado, q.uantlo ptla primeira vez falld·, 

No art. 1° o lrgishdor nxuu um madmo; não o li
xou arbitrarlamem .. , tom. u um tnrmo médio, porque 
soppoz que esse termo módlo não trazia uma contrac,~o 
violenta aos ba11cos, porque supproz que, se essa limite 
niio tic•BSo além lias nocessidodes lofdJnarias daa transac· 
cOes commercia~s, correspon•jaria pruximamante a ellas, 

(J Sn, HINISIRO D..l FAZENDA ~-E eJie pmuppoz que Neste§ 3°, fOWO á pOFSÍVo) que O lrai•lador, 1em des-
' hã mentir aquolla prudeneia e moderação, a•senlmo uma 110 

· 
0

• · 1 b li i b ta r.strlccão, não so re a~ue e mnx mo, mas so re a 
O Sn FERRAZ: - Podião ter. ~missã11 do womeoto, emlsslo incerta, doscorabecida 'f 
0 Sn, MINISTRO DA FAZENDA: -Mas disso O nobre Se• 

nador: • Somma dos bilhetes em circul,c~o nunca se 
póde entend· r rroe seja o maximo permimao pela-lei, e 
sim, a emissão elf<ctiva. • 

O· nobre sen~dor pdla provinda da Dahl~ nlio mo eom
prebend•u, quan~o extranbou a pbraao- cmisFilo nen
tnal, e diss•·nos que nilo conhecia emiss~o que n«o fosse 
ev•ntual. Todos Fahem qu'l a emi•slo do um banco 
póde alargar-a~ ou coutrahir·se do um momento pari 
entro; mas é esta mesma variaçã'o e iostahilídade que 
vem em apoio de minhas cabservaçiies ; a au.is,ão do mo
m•nt<~ é inteiramente incerta, e, pois, conio admittir qua 
o legi l•d•r quizes~e restringir assa mesma emi!siio que 
não podia prever, seJD atteuder ao limite que havia li
xado no Brligo 1° r· 

O Sn. FERRAZ: -Não disso isso. 
0 Sn, JIINISTRO DA FAZENDA!- O .. nobre sena1or disFe: 

,. Bilhetoa em circuloçllu são bquelies que e. tão em gyro, 
nas mãos do pubhco • 

O Sn. FERRAZ: -Isso sim. 
0 Sn. MINISTRO. DA PAZBNDA: -1\las eu C~eio qae 

qualquer que sej~ a sc~eJJCão em que se tumPm Nu pa
lavras, ellas nlla excluem a minha intelligencia. u l~gis
lador fali• va com toda a propriedade, us•ndo destes ter
DIOs, desde qae elle presoppunha o maximo legal que os 
.bancos podião emittir, o maxlmo legal marcado uoart. 1•. 

Q' Sa, FERRAZ dtl um aparte. 
0 Sn. MINI>TKO Doi. FAZENDA.: - Procurarei acompa• 

nbar passo a passo o n"hrtJ benador. 
Por essa int~lligeocla que sustentio os nobrt!S sen~do· 

rds, os Jimit;s minimos d~sta restrlccão aorlão Inteira• 
mente atbitrarios I· A. lei di': 3 a 5 %: mas S a 5.%de 
que 'f De uma emisslto dssooubacida I Pela intelligancla 
que dou, o legislador procedia com todo o critorio, partia 
(le um malimo conbeoidD, e rrstringia esae maximo, 
recuo.va esta llmil8 ao menos de S %no pri!Jieiro ar•••· 

o Sn. FEIIRAJ : -Se ,estivesse emctivnmenle em 
circulação, 

0 Sa. lllNISTRO DA FAZENDA:- Presuppondo que 
os L •ncos tivessem usado do direito que so lhos deu no 
art. 1°, e que conservassem essa erobsão, o legislador 
podia ·oxprio.lr·se, como aqui se exprimiu, sem im;ro
prie tade de linguaiom. 

Mas ou peço ainda licença para notar ao nobre sena
dor lfUe es.as pdiavras:- sommas dos bilhetes em ctr
culacilo - 11ão podem ter o sentido rigoroso qud clle 
n••s diz que a scianoia ou que a hnguagem dos sabios 
lhe; ali.. O banco da h gl•terra se ~i vide em duaa sec· 
cil•s: a fiecc!o de emi;bào, e a se·~ci!o d·•s operaçl!es 
baacarias ;: a primtira guorda o fundo me•allico que 
servo de 1arantia ás oporacuds da segunda, e fornece-lhe 
os bilhetos que olla póde emillir para as operaç4es que 
lhe sitQ incu111bi~as Ora, na pbrase da legislaçllo in· 
gl<za chama-se emiss~<> citcula111e a somma tios bilhet•s 
quu priraelra s·!cçilo forn•·ce li s•sunda, ainda que nllo 
est,jão clfdcli'famerate em gyro. 

O .Sn. FEnn•z: -Mas vej\ o que diz do ouro a este 
respeito o proprio Jlfesidente do banco. 

O Sn, llrNrsTM ~A FAZENDA: -Por conscqnr•nr.i~ o 
legi•lador JJo Brasil não ~fl',ndia a lin~nag•m scientiOca, 
ter-s~·hia oxprimi·.to com toda n propriolado, r.omo creio 
qno o foz, cmprP~ando e~tn phra•o na hyp••thnsA d11 
pre<uppllr quA os b~nr..·1s tiuhlío o maxirno tia emis•ão 
lt•~r•l que lhes tinha concedido no art. 1 o, 

O Sn. n.\n,io m: Qu,ltwll.ll :-E.' Lom en tondido isso 
O Sn. :.ttNts·rno D·~ !'.IZENDA:- AJ!reci~mos ~g~ra o 

Que o Jrglslador qui11 proceder com toda esta pru
doncia vê-se ainda do segmlnlo arbitrio que ello deaxou 
aos bancos: .. não exigiu que a reatrirç4o annoal&e tlzes.~e 
immeqiato.mente elf~cti Ya, fi11do o.prlmeiro anno; confiou 
ao prud~nto arbitrJo,cJaa administ açl!es dos bancJi real·•· 
za-la no decurso do s~gmndo anno •. 

Ora, se prevalocmem ea todo o ri Ror a applicRç~odos 
princi pios que justi1bão a remicçlo, como querHm os 
nobres senadores, isl" ii, so a rebtriccllo H • indispen• 
savel por considerar-se superabundante a quantidade do 
melo circulante eJistentc, a consequencia logica seria 
que a elllissão de c~d• bJLllao noltlra ser dosdo loso 
contrahida, que o le~islador nlo deixaria isso por tanto 
tempo ao arbiuio dos bantos ;. que lbrs marcaria do~da 
logo um prazo, dentro do qtlil a re.t1icçllo se tornasse 
dToctiva. 

A incoherencla, se nlo contradicç(o, em qno cahiria 
o legislador, se a verdadeira iDielli"onr.i" do § 3° f;,sso 
a que contesto, torna-se aln,Ja m11h evidente com ~sta 
consldAraçilo :. applkando·se a re>tricçlo annual Fobre 
a omissão ~lfdctiva, etnbora est:. se coP!ervnssa ou Fe 
neha•>e absixo do limito legal, a prop•ia lei conteria 
em si um incPntivo Jl'ligoso, induziria os ban~os a 
alarg.Jr;m as suas eads>ões quando se approximassc o 
fim do nUIIO, pura quo a rt~•tricc~o ~s encontrasso no 
sou mu.imo ltgal o lhos d,ix~osse maior m:L• ~e111 para 
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as suai operacõo~ no anno ~eguinto. h lo importa dizer 
que o leMid.rtlur, em vez do cúLillir emi>>u's cxcc~<l· 
ns, llttia o piOjJrio a provoca-las pelo •tu nimio 
Jigcr. 

Quando •e lrai•·U do chawar os bancos aos limilt!s 
111arcados no art. 1°, e de recolher certa som1ua do 
lnlhetes do menor valor, o J,~iolador lixou um Jll•zo 
para que esta rellricç:io He elfactua&se sem demora. Se o 
•eu p•nsamenlo Co&se tomLew rc&tringir, como querem 
"' nobres •enadore~, quafqaor emia,ão que tivessem os 
1:<flt'Os llll J!Jn do priméiru anno, caao não e&~ive;suru 
!Jabilila•los para o troeo em ou•·o, esta rostt'lcçüo so ~.viu 
fazer iwme•llatamente, u nilo Jlcar ud hbit-um d,,~ b:;n
COi roaliza·la qoaodo julgassem mais convemeutu. 

O Sn. mNtsrno DA f'AZilND.I:- Vou á ulthn.1 parte~ 
Jrutd da dispostção ger-I do paragrapbo para mostrar a 
iutulli~enci• quo se póde tirar da ~n~ lutra, e quo, sem 
duvida alguma, ó contraria ao seu e•plrilo; isto é. que 
o bant:o do llrasil, pela iolellig•ncia lllleral desse para• 
gr)pho, jawais sorta conaiderodo falli~o por nl!o trocar 
os seus btlhetes ~mouro. 

O Sn. FJ·'J)RAZ :-Não 6 passível, 
0 Sn. MINWTRO DA FAZEND.l:-Qnanto á nllfma par• 

le dost• p.rbgra~bo, el1:1 em n•d• coolrarla, como disse, 
u inlclfiguuci:& que dou ao § 3°; e com etleiro o que dtz 
"'IUÍ :. ld? ' N•s mosma• peus ino:orreráõ os boocos 
que VIOlarem &8 disposi~ÕCS dos n 1°1 2", 3° e 4° deste 
•• tfgo, » 

O que dispõe o § 1°? Diapõs que os bancos creados 
por dar rolos do poaer executivo, que esllver~m fóra dos 
limites marrudos m. primeira parto do arl. 1 "1 se rea• 

O Sa. FERRAZ: - Esti enganado; fui em relaçllo ao lrinj:lu e 1 ~lr'dUl ne•••~ limite;, 
llaoeo do llmil. O § 2' d1spõa • que nenhum dos llancos creados por 

O noLre ;enador perguntou-me como ae podi~ ronci
liar a minha intelligencia com a dis~osiçiio do § 5° da 
1 tJi •••• 

O Sn. MINISTRO J'AZENDA : - Mesmo om rohcão ao 
banco do llr•sil. Com·• se púde, perguntou o nobre se
J&ador, conciliar osta inlellig,ncia,. segundo a qual aros
tricção devo recablr sobre o maximo (o port·lnlo para o 
Jnnco do Ordsll, aoLre o limit• uoico que lhe esta mar· 
eado na &etunda parte do a1t. 1°1, romo se pódo eoten
~c·la á vil ta da di•pcsiçl!o do ~5°? Mas 11~0 soi em qu• 
a tlisposiçiio do § 5o encumro~ com a intuJiisencia em 
questA'o. 

decre&us do podo r I'X•ontivo poderá emillir ou manl6r na 
ciroulac~o notas, bilhutcs, e em geral escripto1 quu 
contenllilo promessa ou obrijlaçlo do valor rectbldo em 
à8Jlusrto, ou <lu p•g .• mento ao porladM, dd q11a11tia in· 
f•rior a 50~ na cürte e provinci:. do !tio de Janoiro, e a 
25/i nas ou11a~ pr~vincios, • 

R•fere-se, portnntr>, tambem aos llanros creadorporde• 
cretos do poder oxecuuvo. 

Na s~gunda part~ d'sla me•mo parairapho ar.ha·ae a 
disposição IJII" restriiiS~ a 2:i ~ a cmisslo do banco do 
Brasil quanlu aos bilh<lles de o1enor valor. 

O Sn. FERRAZ:- Na ultima parle. 

0 SR, JIINJSTRO DA FAZENDA :-Em primeiro log~r 
aqui deu-se mais ama falta de clar~za 1111 redacção da 
lei, quo é bem sensivd, como vou mostrar, e qu~ ser
viria t~mbem de dosc11lpa ao meu erro, se trronea fosso 
a intelligencia que sustento. Para se compr•hender ti lu 
I 5° é preCISo l•r presente o§ 4°, que di•púe o seguinte: 
• S"ró p~rmiltido aos banr:os de cilculacão. qno e~clual· 

111e11le ae achão creados por decretos doporler txeculivo, 
substituir seus tilulos de guantia pelo~ valures men
cionados na parle 1" d•ste artigo; e logo que 1ua1 11otas 
{orem convcrllve•s em "' oeaa de ouro, á vontade do 
porlr4dúr, poderáõ erni11ir na raz:Io dupla dos rufe1idos 
metaes ou moeda de ouro quo elf<ctivamente possuírem, 
~'nlro do& limites mncaJos nos seus est.tulos, que por 
este facto fi~aráil des•Je Ir go alterados neste sanlidu • 

E' manifesto que este~ ~·refere-se uniuameute aos 
!11n~o8 de circulaç~o r.reados por d;crctos do poder exe
cutivo (apoiadoa), Puis bem, vejamos agora o que diz 
o varagra,:.ho seguinte: • § 5.• Stirá considerado fallido 
o banco de circulação qu~ nlio satisfizer a vista o em 
moed.1 corroPte, ou, verificadas as /Jypr,t/Jeses do paga
melllo previa/as pelo paragra,.ho anleccdcnle, em moeda 
d~ att·ra, á vontade do portador, a importancia de seu 
lJiih•lc ou nota apreseola~a no troco, o pelo tempo 
da móra o portador l'rá dirrilo ao juro correu to Na~ 
mostnas JJAnas incorrerlili os hancos tJUe violarem as 
llispo•icúes do~§~ 1•, 2", 3° e 4" deEio 11rtigo. • 

O § 3• ó o que est• eru qnebtio, c o§ 4° ó o quo diz 
respeito aos bancos cr•ados por .!ecratos ao podo r execu
llvu na byp1 these do troco em ouro. 

o Sn. l•'t:IIIIAZ :-0 § s•. 
Q Sn, IIINISTOO 1!4 FAZENDA; -AJas SC O § 3° 8&14 

em questão, como quer o nubre seu•dor que d11 referen
cia a este paragra~ho se conclua que o legt•la~oupp!icou 
ao banco do llrazil a JD~8flla restricciio que determinou 
a respeito dos outros b~neos ? 

O Sn, F"nnu : - Qaanto ~s penDs de f>lleucin. 
0 Sn. IIINISTRO liA FAZBNPA' - Sr, presidente, O 

nobro senador p !la pruVÍIIcia da Bahia já deve estar con• 
vencirlo ao quo não me acbo 1ó, que ~iio soo lrlsld uni. 
dado na inturli,.encia que dou á lei de 22 de agosto no 
ponto coutrove•tiu~. O nobre senador pareoeu a prln· 
cipio r.ão recordar se do que na camara dua Sn. depu• 
lados houve espírito muito i1loatrado que !niciasse e 
•u•tentasse a minba opinião; os meus illustrados eol
l·g•• em soa maioria estão lambem de aecordo comigo., 
a opinião qu" Sll>luolo é a opin11to do gabinete; nesta 
casa. nito tuflnráõ iliuslraçO,s que estujào de a•:cordo 
•:om1go" que hoorom Cjl4 intell•gencia pelo seu apoio. 
Sinto qu" ,,ão e;J•j~ presente nesta cas& o nobre &11• 

uudor ~ola proviucia d• B.bia, o Sr. barlo do Cula
gipe, qne fui o priu&eiro a mo·lr•Ne d·• accordo com 
u>ta 1rpiniãu, quauuo viu publicados os aviso~ dirigidos 
aos dilfureol•s boncos Jlx11ndo a restricção annual tiObre lleforiod~-s~ o puagrapl10 anlet'e lente unir•amenl• 

a11B .l~>ncos de circoJucao crc1dos por decMos do poder 
I'XOcutivo, púdo dizer·&~ quu ns p:liavrts- " ou. veriU· 
~alas as hypoth•ses do pagamento provistas polo para· 
gra~bo anter:cdtnla, em wooda do ouro, :1 voot->do do 
~orta•1or • -, podor-so-lta aizcrqu' o Jrogisfador rliia esta· 
1 locou a pou• d< fdleor.ia por fa·l• ~o troco crn ouro 
w"lo para aiJUollcs b .ucus, excluído o do Br.1;i1. 

o waxtmo e nà~ sob o 11 emissão oJTd liva. 

O !ln, f'un.,~:-\'oj«au!rimaJIWC. 

Ahs o; prin"i~i .. s, tli>s·• o nobre senador, que diatóriio 
o. ta lei, •:to intoilam.nte pos10rgados pela iutelligouda 
qu" su•t•ntaij; o li til da lei ó contrariado a vontade 
uo Jogblatlúr burla~a. a lei torna se inulill

0 

O Sn, FERRAZ :-:: •• ,ta pul9. 

o Sn, lll~l~'l'JlO DA I'AZ~1'i0,\ :-Nc~lll p::rte, uiz o no-

' ; 

! I 
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hrd senador; mas a principio o diuse em relação ao todo 
da lei ... 

n~o quiz marr.lm dJ saltJ, que não julgou conveniente. 
e mesmo po~•ivd, passar· se rapida e violentamente d, 

O SR. FERRAZ :-Na parte prlnr.ipal. 
0 Sn. MINISTRO DA FAZENDA:-,., depois moti0cou

SC a &>H~rçAO dizendo que essa intdligencia mat• os 
outros banoos, 

uo.. situação p>ra outra. o~ nobres senadora• sab•m 
rnuit•• melhor do que e~ qu~. res•ringlndu 11 emissão 
dos ban.:u•, contra h indo a ci11:ul•ciio fi 1U"-i•ria. •• tem 
em vi~tas olovar o valor do meio cirllulante, enr.arece-lo 
de mo<io qae o nom•rario welalllco d• outras mercado• 

Senhores, qual ~ o nm da lei? E' ch•gu ao troco em 
~uro, dar-nos ama circul•çllo mrta1hc11. 

0 Sa, VISCONDE DE ITABURABY;- )letaJlica somente, 
não, com paJI"I que valhA ouro. 

O Sa. IIINIRTRO DA PAZBNDA:- Subentende-se, uma 
circulaçfo cowposh de espeeies metallicas e de papel 
reallzavel em metal. 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINDONHA: -E' verolode. 
. 0 Sa. IIINJSTRO DA FAZENDA;- Este é. O fim da lei, 

Dloguem o contesta, ningaem o r•jeila, c. e i o que não h a 
duas opinillos aobre 11 conveniencia de ch·•gar-so a este 
resull~do ... 

O Sa. Souu FRANCO: -Apoiado, 
0 Sn VISCONDE DE JEQUITINBONIIA; -E' O que lodos 

queremos. 

0 SR, MINISTRO DA FAIENDA;- '"' porqae esta fX· 
pre1sáo dd pap.torio, aenbores, ó um gr•c•jo que não 
cabd ueata discussão I ( dpoiatlo1.) 

O Sa. FmRnAZ: -Nãu C11i eu quem primeiro a trouxe. 
0 Sa. MINISTRO DA FAZENDA:- Não ba nenhum ho

mem lllustrado que queira para o stu paiz sem~lbanta 
pelle, que queira perpetuar entre nó~ o regiwen do 
p•p~l moeda. 

0 Sa. VISCOND!l DE ]EQUITINHONRA :- Apoiado. 

venha prucurar o nosso: mas ae eata &ltaaçlo de abso
luta no.:oasJdade de impurtar numorario met~lllco ae d:í 
suhit.mento, temos lambem creada um, crise cujos in
caroveni•nt•s não slio menos attendiveis do qae os ,que 
resaltào da sup'rabuird•neia do meio circulante. J:'or 
i•so a lei qaiz camtnhar lent•mellla, n~o quiz pás11r 
com violeneia de uma pua outra aituaçau mooel&
ri•. (Apoiados). 

E não 11 isso o que vemos em varí'ls di~posicGes da 
I e i ? Eu ahi vejo vario~ moles e~t•b•le•:idos pau 1a r.oa
S8J!Dir aqo•lle fim: 1•, a re•tri•'C~o annual e p:togreH&ÍV&, 
que n~ deha da ser effio:as Jlflla IWIIIJI•IIcia qu~ lhe 
tlou em rcl•çlio aos bancos creado~ por decret••s do 
pod•·r exi!Cotivo, e, •Já c• riu puni••· m"••oo p~ra ub·mco 
do Bra•il : 2•, a pruhihiçãu ao< bau•ros d" rorwarem 
fun·lo disponival oum not•s do &hesouro de 18 a 58, 
que constituem em sua maior pule o pap•l moeda em 
mrcul"ção ; 3•, o resgate gradual do papel m11ada, 
1nca•nbido ao banco do Bmíl, e a autori~•çào dada ao 
governo para u'ar da Caculud• d• lei n 40 L de Ll de 
aotemb~o da 1816; 4•, a prohibição a qua•qaer com
panhia, aocied•da, ou indivi•luo, exceptuado• os bancos 
da cir~ulação, de emittir bilhete~ ao port<dor, alnü 
que estes bilheliS aejilo a prazo, qu•lquer que s•j a 
a aoa importancia, em qualquer parte do imperio. 

Ora, taes mei~a o4o ~ão to.tos eondocenM ao IIm q11e 
todos reconbeetm que teve em vbus a Ler? 

O 8•. IIINJSTRO DA FAZ!:NDA:- Esse á o fim da lei; 
mas qu~es &4o os meios pelos quaes a lei pretendeu 
chPgar a esse IIm ~ 

O Sn. vucoNo!l nE Jmou1r1NHONIIA :- Os vlolen
tus, nlo. 

0 Sa. IIINISTRO DA FAZENDA:- Não se dfg4 que SA 
abaodoniio, que se ren•MdO esses meios. Q11aes ~ãu 
elles ~ Segu11do os nohr•s senadores, não na senão 
um, o da ro&tricção annual ; sem elle Pilo poderemos 
ohesu ao desideralum d11 lei, 

A re;tricç[o annual nlo é, pnr acaso, muito eOl.JaZ em 
relação aos bancos crudos por decret.,s ~o pOdllr exo: U• 
tivo? E•n relação mesmQ aubanco do Brasil. como eu a 
dnteodo, não coaMa o aso da r.culd<dB que a lei de 5 de 
julho de 1853 tinha do•xado ao governo, e que, d~das 
cortas byputheses, póde t•rappl c•ç1io? 

C•be &q~i notar ao '"'bra •eoador peh província da 
Rahia IJU" oUe sa enganou quondo nos nhse que ou hl• 
vh•r•tendido a restriecilu annu•· rel&ti•am,nteaos bancos 
cr•arlos por decretos do poder executivo de wodo ~torna
la ~~aais ••.• 

• O Sa. VISCONDe Dll ITADORAJI\': - Ninguem disse 
1880, 

0 Sa, IIINISTRO DA FAZENDA:- 0 nobre senador 
pela provi nela d.t. !labia dis· e -nos que, &e o banco 
do Brasil ficasse Isento da re>uicc~o anoual ... , 

O Sn, FERIAl :- E a nlo disse isso. 
0 SR, liiNtSTIO DA FAZENDA:-, . ., a lei tornar se

Iria inoOlcaz, nociva: eotr~t•nto o projeoto, qae o nobre 
aeoador pela provinr.b da Bahia, apres•ntou nesta cua, 
o anno passado, não enobeler.la a restriccito annual, 
nllo forçava os btncus, por meio deisa restriç!o, a ba
bilitartm se para o troco em !JUro. 

O SÍI. FERRAZ ; -Não p7di«o ir alúm de cario li
mite, 

0 Sn, :UINISTRO DA FAZENDA; - 0 nobre senador 
marcava. o.limltd, c esperava do tempo o Ja prudencia 
das a lmuustrações dos bancos qud pudessem che~ar a 
eato ponto - habifit11om-se para o troco de seus bilhetes 
cm ouro, 

Vê-se em Iodas as disposi1úes da lei que ella teve 
Dll!ito cm 111in este gran~c objecto; .JJY•S \luo, lollavia; 

O Sn. FEauz:-Mais docl. 
0 Sn, IIINJSTRO DA FAZENDA: - "" mais rigorosa, 

Sequndo a minha int-lhgoucia, a rostricç\o devo reea
brr sobre o maximo 1•11•1 e não Jobr• a emissGo do mo
men:o ; mas ••bi•rvou o nobre sena·tor: • LoJO. as•im 
restringe mais do que a ler qu•rla, , Enr•n•-•• o n .. bre 
senador; e Olh qut~>tão so resolve I-lda pela aritbmetlca. 

O Sn. Fsnau :-E' por isso meFmo. 

0 Sn. IIINISTRO DA FAZENDA: - Consideremos a 
emissl!o eiT•ctiva aba•xo do maximo lflial. 

O Sn. VISCONDE DE lunoRAnY:- Alguns, outros nno. 

0 Sn, JIINISTOO nA FAZENDA;- P•ra OS bancas IJUO 
li verem o rnaximo lo~al, cesoa a questão, porque a do• 
d~ccilo se opera como querem os nvbrts senadores; 
desde que a elllissilo olfactiva coincide com o limite 
legal, não ha diffuronça entre um e o~tro mod~ de ap
plicar a ro.tricçilo. 

Os Sns VISCO~Dll D~ rrAnonAJr'Y E FEnnAZ :-lia dif· 
fcron1'a. 
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O Sn. Fmmu: -A quoslãu ó de ar!thmolica. 
0 Sn IIINISTRO DA .FAZENIJ.A: -Com & arilhmelica 

vou mostrar que os nobres senadores não tet•m razilo. A 
rostricção nlo deve ser feila sobre a emissão cffocliva, 
segando o meu mo~o de enLender a lol, o sim sobre o 
maximo legal. lb neste caso duas bypotbosos a consido· 
rar i ou a emis,ãu elTecLiva coincido com o maximo le· 
gal. e entãu n4o ha diffarença na applir.aç4o entre a 
minha lnlelliy,enci~, e.as dos nobres senadores .... 

O Sn. FEnnAz:-Abi cslá o Sr Souza Fmoco qol} 
decidiu cm Aomi.:lo contratio. 

o· Sn. JIJNISTRO DA FAZENDA: -Mas V. Ex. tanto 
jalga•a )dgal a emissit·J de Iaos natos ou bilhetes pelos 
commercianles, qm marcoll praz~s ~ara quo fo~sem ro
Liradas da circui•çâo sem r1rejuizo do seus emissores o 
portadores. Ora, essa· reslricc4o import~ lambem con
trahir a circlllaçilo Odociaria do paiz. pois é sabido que 
grande somma de~ses bílheles, de diminutas qaantial, 
gyrava como moeda. O Sn. FEnnAz: - E' a mesma cousa no primeiro 

anuo, nos outros vai camiohandu, aug111entAn~o mais. Porlanlo, é innegavel que a loi do22 do agoRto adoptou. 
•• los meloa p•ra *llingir o ;oa alvo; e se i• to é evi· 
denle, como 11 ffirm~~ os nobres Stnadores que a lei to r• 
nou se inutil com a minha lutelttlfencia 'r 

0 Sn. loiiNISTnO DA FAZENDA;- PerdO~·mo; OU a 
emissão effecli v a eslll 'qo~m do hmilo togai: nesl• caso 
tirando Ires cenlesidlos do uma e de oulrd, ft ·ão 97 oen· 
tebimos de cada uma; oro, 97 centeslmos de E, cha
mandu E a emidsão elfectiva, é quantidade menor do que 
07 centesimos de M, cbaman'du Mo muimo }~gRI, uma 
vez qae E é menor do queM. Por conseqoenela, nllo 
ha dovi;Ja alguma, a r~stricç~o, calculada e deduz•d• 
sobre o limite ou m•xlmo legal, deixa á em)s,ão do; 
bancos JDaior margem e tl.stici4ada do que terião s~ a 
dedacç~o se hesso na emissão t1l'ectiva. isto é, se os 
bancos deves$em conlrahir-se áquem da emls•ilo a que 
1'1l'dclivamente chPg •ssem no nm de cada aano, eLLbora 
se achassem ah•lxo do limite legal. 

Um dos eiTditos qoeoA nob(es sonaiores já reconhecem 
na lei, apezar d~ minha intellig•ncia, ó naabu com os. 
bancos crondos por de~r&tos do poder exs:lurivo I Eu vou 
considerar ogor•Ol elfdtoa dessa int lligsncia em relaçlo 
ao do banco Bra,ii. 

O nobre senador disse qae o banco do Brasil, regen
do-se, segundo a ml11ha. illlelligencia, uni·:amento Jlelos. 
seus eotolulos, contraria o IIm da lei, purquo póde alar
gar a ~ua circulação, turnand·" exhorbilanto a q,uanti•l•de· 
elo meio circulallle, o q11o de corto. seria aggravar o mal· 
que se qur.ria e xtirpnr. 

Mas, senhores, quan·lO o banco do Brasil existia sen 
a coocorrencia das óutres bancos •h mesma natureza, 
niio est.va nessa pl•na Jiburdad•? e fui alguma vez accu
sado como boje o c! í' 

Os Sns. SouzA FnA:;co E JEQUJTINRONIIA: - Isso ó 
inconte&tavtl. 

O Sn. FERRAZ: - No 2" e s• annos a quantidade ó 
m~ior do que a lei queria. O Sa. FERRAZ: -Sempre foi. 

0 Sn. IIINISTRO DA FAZENDA:- A restricção qoanto 
aos bilh1·te• menores de 50S na ~ôrte e de 258 nas pro
vincias, não sei, sonhor~s, como os nobr~s senadores 
possão dizer que não é uma ra, tricç~o de grande alcance ... 

0 Sn. liiNISTRO DA FIZENDA:·-Foi, JlãO O COntesto, 
alguo1as vezes ac,usa.du dot<r abos•do da se11 direito de 
emtss~o; mas po1 VtnLur .. lacs abadOS in•luzirilo ai&uem 
a propõr a roforma dos e•Lalotos do btnco do Brasil 'l: 

0 811 VISCONDE nE ITADORAIJY: - N~ mi ,ba OJiiuião 
será quando a cir,ulaç'o f.lr metallica. 

Eu tão confiava-se em qoe os proprios interesses do b•nco 
do Brasil, a prudcncil oa sua propri" directoria, des· 
perLada pela cons~quoncia dus erros que houve•se commf ~
tido, erão g*rannaa bastautas para q.ue os abusos se corri
gissem, e a emissão d, banco entr.sse nos limites conve
ntPn~es. Fui dfpois e fó- depois que se cre:l.1ão outros 

0 Sn, IIINISTRO DA FAZENDA: - "" porquanto PU 
na emis>ilo dossos bitbelos d~ menor valor, qua mais 
f,riimcllte se derramão e mais so domorlo nas miios do 
mublico, que os bancos enoontrav«o um dos ince,•tivos 
dais f~rtes para o Pxcessivo uso do seu credito. bancos de circolaçiio que 110 petos~r de muitos, no pen• 

sar de todos os que sustonlli.r3o esta lei e o projecto do 
gabinete dol2 de dezembro de 1858, o mal se eggraveu; 
fui ent~o que os def<nsores desla lei o do projecto de 
185!} Jisserãe: • J.í o banco do llra•il não póde regular 
a soa emissão do modo a uAo aggravar o nouo m4o e~la
do monetario, e a b;m servir aos interesses do commer
cio e d• industria do parz ; a na prudeocla ó neutrali
sada pela tdmendade dos eulros bancos, cumpro, pois, 
tomar um1. m~utJa. •· 

.Aqui devo ainda rectiBcar umo pruposiçlo do nobre 
senador Pf la proYincia da Bahia. Disse elle que eu havia 
entendido esta reslricção (creb ter-lhe ouvido estu pa
lavras). relativa aos bilhetes de menor valor., de um 
modo mais rigGroso para os b1ncos creados por decretos 
do podar executivo do que para o ban;o do Brasil, 

Q Sa. FRnMZ : - ~u nlo disse isso ; disse qu~ a en
tend~u no seu verdadeiro sentido, com relação aos hi· 
lh~Les em clrcmlaçlo. 

0 Sa. IIINI!TM DA FAZENDA;- Fofgl muito de estar 
neste ponto de aocordo com o nobre sen~dor. 

O resgate do papel moeda tombem creio que ó uma 
das medidas, c me•li ia muito efficaz, para eh~garmos a~ 
troco em ouro dos bilbelos dos banr.os; serurameole, 
desde que foltarem ns nQtas do thesouro, os bancos dei· 
xoráü de funccionar como bancaR de circulação, ou terão 
de roalizar em meta I os seos h h I h eles. 

A .emissão d11 bJlhoL~s ao portador, que hoje só ó por
mf!ttda no~ b<~n.,os dd cucul ç[o, ainda que taes bilhelor, 
so·j:lo a prazo .... 

O Sn. JIEnnu:- lslo já ora da nossa legislação. 
O Sn. IIINJsrno DA I•'AZI~NDA:- Pordoo-mo o nobr~ 

sona•l.or, ~ co•ligo cornmoroill n:io prohibia as nvlas 
llrOWISSOIUS UO !IUrti\UOf O COIII pruzo JJ.tQ, 

E como esta medida seria. odiosa, se reeahlsse só· 
monte sobre os bancos croados por doeMos do puder 
executivo, a polüi~a, e mesmo o bJUI exiLo do projecto, 
que so Linha em vista, fliiiu qijo o banco do DmU 
loss• alo~ co•lo ponto tratado como os seus. concorrentes, 

E,t~ é om re•umo a bis Mia da qu•sLilo !Jancalia na 
soa origem; e, pois, tenho por certo qoe o banco do 
Drasil não estma h<•jo suj1ilo a lllolaa rcstrlccOes, su 
porventura ello existisse ll~i condiçõds em· que fui cons
rituido pela ioi do I S53. 

O banco do Brasil pódo abusar da liberdade com que 
li·:a, mas ató bojo l"dus reconhecem que não t'm bbU· 
sado; a sua omissão esl:i áquom du limito que lhe 
mar,·ilo os seus oslntoto•. Para abusar, o que seria pre
ciso? Para o levar a emis~ão a rssc ponto q11e tanto r·ecoiao 
os nubrds souarloros, fura prociso que o b•nco do llra,iJ 
JI~·Jssc cham1das, ~uc prccnchcesu o seu capilal oucial. 
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Ora, d.1da esta ltypothese, o com esu hypothesc a do um 
áemgumento dn parte do b~nco Brasil, poderia elle ter 
umaemisslfo t~o oxtraordinarla, como so fignroa ao nobre 
senador pela província da ·Ballia? 

Eu creio fJUO o banco do Brasil, prepnchrndo o RCU 
capital lbadu, poderia ter ama emissão de 48:000:000$, 
o como hoje pela tnbella n. 2 do decreto de 10 de no• 
Tombro do anno pma•to, que se reldre ao limite hypo· 
tbotico m•r~n to na 2• parte do ~ri 1 o da !ti, a HUO 

emissão nesta hypothese poderia attinglr a 38.000:0009. 
~rgue-se que o augmento seria de 10,000 0008. Alas, 
eomo preencher o h•nco o een capital? Como chamar a 
~ens colres mais selo mil contos? Retirando-os da cir· 
culação. Seria lacil hoje, nas circumstancias financeiras 
em que· se a.cba o paiz, que eil~ l•cto se do!sse' Demos, 
porém, qa. se retirasse da circulação sete mil' contos; 
eot!o o excesso d' tmissiio qutl se receia s&bre a que a 
lei permluiria n4o passaria de Ires mil contos. 

Tenho, poróm, para mim, Sr presidente, e nlogaAm 
c?ntestuá, que nossas circumstaoci.os actoMs ni!o d~o 
possibilidade ao h1nco do Brasil para que se colloqne 
nessa posiçliOi ou qae pelo morros seria suwmamente 
difii.:il a es1e banco recolher a sent cofres mais sete mil 
contos de ptpel mouda em notas lias que siio admissivllis 
como ÍIID•JO dbpo•aivol. 

Sapp<mhamos, n~o obstante, que o Íilcto se dá, e que 
se dá, não para que o banco, gyrando com maior capital, 
use delle no interesse bem ent~nd•do de sdU! accioraishs o 
do publico, mas pua abasar ai' sua lacalda.dc ea·issorb, 
compromettondo os interesses garaos elo palz i pergunto 
ea, dad1 esta emergeocia, quem inhibiu a asEembléa 
geral de tornar alguma providencia e•pecial contra esse 
banco, que assim est~ja obusando da facu1Ja1e qu& lh• 
deu a lei ? Porque razão se quer considerar a lei de 22 
de ngosto como ama magna carta qae tu~o pr•via o re· 
solvo a qua1110 ás necessidades monetarlas do paiz? 

Collocando· me assim na bypotbese mais deslavora· 
vet que os nobres senadores concebêrlfo contra a mtel· 
Jigencia que dou IÍ lei, v~jo um grande e infolhvel 
correctivo : quem decretou esta lei póde decretar. qual• 
quer outra. medida, Os inconvenientes que pudessem 
proTir .do suppusto abuso do banco do Bra.il, nil·• soriao 
tio rapidos e em tão gracíle escala, que t~rnassem ore
medio lnopportnno e inutil. 

cipios geraes que a detqrmlnárl!o tamhall não contnriGo 
o senddo em que a interpreiG, 

O ministro da r.zimda actual recorda·se com multo 
prazer do gabinete de 12 de duzembro de 11l58 a que 
pertenceu, liga muita honra. a ler fetlo parte desse 11• 
binetei e d"ixa á historia algum di& dizer se contra eAta. 
lei so ap•eseJtthAo to.1os aqnelle3que comhatàJAo o pro• 
j•cto de 1859, se em íaYor ddla aóment• u apresentá• 
rilo aquelies que delendàr!o o outro prDjllCto I 

O Sn. SJLVEJnA DA MorrA:-N4o1 d~ certo; nisso 
niro ba duvida, 

0 Sn, IIINISTRD DA FA'IllNDA :-lJal'er!, porém, COft• 
tradieçlo entro & intelllgencla qno dtu A lei como a 'YI'j'o 
eS•1ripta, como s comprehendo, e o projeto proposto pelo 
gabinete do 12 de dezembro de 1858? Creio que ba 
nota veis dilforeoçu entre cata lei e aquelle projecto, Se 
eu os não visse com meus proprios olhos, e segundo 11 
Jazes de mi11ha fraca intelll~encla, o nobre senador pela 
provinda da Babia m'o teria r8l'ela1o na seulo do se• 
nado de 9 de junho do anno passado. Enllo o nobre 
senador, inalldo pelo honrado senador p~la. provlncla do 
Pará p1ra aproaenta.r o se~ projPCio, respondeu-lha o 
seguinte (Lendo): • Sr, presidente, cbamnu1o o goTerno 
á dlscasslto esta materla, foi saa lntençlto otrereoer 
emendas que allerão e mo~iJlaâo IBIIBluelmenl' 11 dls· 
po~ic~es da proposlçllo da camara dos Sra. dPpnta. 
dos, etc. • 

O s~. Fsnuz:- Apoiado, era o mea projecto, e 
não o que ptssou. 

0 811, IIINISTRO DA FAZENDA : - Alterações e modift • 
cações seuslveis, note o senado. 

O Sn. FERRAI: -E' omoa·nroj~cto, nllo úo dacom· 
musAo, que pa18oo. 

0 Sn. VISCONDE DE lEOUITtNIIONHA :- D~m I E1110110 
nota do aparte do bourado membro. IRisatlar.) 

O SR. F1nuz: - Se quizer, darei mais esclareci· 
mentos. 

0 Sn. MINISTRO DA FAZENfi.l ; -0 mea nobre amigo, 
ministro oa tasenda do A'•binete de 12 de dezembro, 
o illu!lrado Sr, conselheiro Salles Torres-Homem; 1110 
acdtou esta lei como perMI~. como tendo Indo preriatD 
e resolvido ; . tis aqui as palavras com que ello terminou 
o sea discurso em 1880, na camara do~ Srs. deputados: 
('Lendo 1 • Se est' r~r~rma dos bancos nilo é talvez 
a derradeira que tem de ser Totada no corpo legislatiTo, 
se pódc ser argn1da ainda de alguns defeitos, todaYia 
11 a melhor que permitnllo at drcamatancias presentes 
do nosso ·pail. • 
' O Sn, FEnnu:-Vtja o IIm do discurso qae é melhor, 

0 Sa. liiiNISTRO DA FAZENDA :-0 IIm do discurso lodos 

O nobre senador pela. província da Babia irrrocoa as 
tradicç(Jes hlstorioas, assim para drmar a verdadeira in· 
telligencla das disposicõ•s desta lei, como em relaç4o 
áquelles que a sustentlirilo DU que a combaterão; a tra· 
dicciio bistorica, Sr. prosiddote, é muihs vezrs um 
pharul que nos condlll com segurança ao conbecfmento 
da. Intenção do l~gislador; mas al,umas vezes tambem 
as tradirçGes historicas, verbaes ou escriptas, ídra do 
texto da lei, conduzem ao reglmen da vontade absoluta, 
conduze n ao regímen da lsgsm onimalam de Luiz X I V, 

Convém se111pro que seja pos1iv~l entendor-so a lei 
pelo seu texto, 

o compret.endern, t! que est11 lei procurava attloqir ao 
mesmo alvo qae o projecto de 18~0, diverginde, poróm, 
nos meios, 

O Sn. FERRAZ :- E' o qno dizemos, 

, 0 Sn. IIINISTRO DA FAZENDA :- Só na dAficiencill do 
texto da lei t! qne devo mos recorrer a esse ~oxilio. 

O Sn. FEnn.u: -Apoiado. 
O Sn. 1UNJST~O DA F.IZP.NDA:- Ora, a letra da lei, 

como já dís~o, nbuna a intelligencia IJIIe lho dou. 
O Sn. FnnnAz :-Ao contrario. 
o Sn. liiNIBTI\0 DA !•'AZEND• :-A comhinnç~o de sens 

ditrerantes artigos confirma esta intolligencia; os Jlrin· 

O Sa. FsnMZ:- Nlo disse Isso. 
0 Sn. llli'IISTRO PA FAZIINDA: -Lendo •88 esse diS• 

corso, comprehen~a-sa bem qual era a sltuncil·• do es
pirito do soa autor quando o proferia i cada ama de sons 
palavras era ama ironia de lamina H na, arrnnoada pela 
recordação dos dissabores qua o ministro da f~zenda de 
1850 a seus coJIPgas havi~o passado um Enno antos, .sus
tentando um projecto que ern sua opíni~o não era tãD 
restrictivo ! 

O Sn. VHCONDE D~ 1tOUITINIIONU.t.: -Qaoria·Eo mar· 
ch1r a vapor. 
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O Sn. lltNrsrno o.t. P.Ú'.BIIDA: -Eu di~'e que havia · pondente ao termo médio de sua emias~o anterior; se· 
difl' .. renças notaveiaentre o projecto de lBMl, e esta !~i. goado esta lei, e mnls ainda eom a int•lli(enoia qua 11!1 
E com eJMto, aenb•rreo, o ttrt•j<•to de 1850 se marc~•n n~lms senadores dão ao § 8° lfo art, 1•, o maxiruo da 
um limite, termo medio,ll Pmi.,ão de todos os b·mr.os. emissfio leg•l, logo no IIm do primeiro anno, d•ve serres· 
deixava lhes o lar~o prazo de S anno~ pnra s~ habilita- tringldo, p?rqu•, ponderão SS. E Eu., o contrario lór& 
rem a realiur o p>gamento de suns notas em ouro; a Í•itar aos b·•ns prlnclpios em que a lei asseut•! 
condição du troeo em ouro devb 11orrtlcar-se •i multa· EntendMa, r.nmo eu a entendo, dil•m os nobres sena• 
n"ámente; o banco quo no fim d•sse prnz• não tsti· dores, a lei de 22 ~o a"r,sto araba com os h.tncoa creadoa 
veBse hobilita •o, se este prazo nlio r.rsso prorngldo em por decretos do poder e1ecutlvo. Ora, senhores, eu nlo 
attençh ás drnumota.ncias do momento, deixorra de ser posHo comprebender o fundamento dest\ userção, PoiR 
banco da cir.,ulaç~o, liquldlVa-se ou con,ertia-se em os bancos creados por acto do poder e1ocotivo não . 
banco de d"poHitoR e d.-r.ontos. momilo qnando emitti4o livremente, e livremente t.am• 

Hoje o qua acollte<'e? O nobre prMII!enl8 do banco do b•m emiLtia o banco do Brasil, e hoje, que este 
Brosil, que <11iq e•tá presente e nnja t.lta é tantu maio c• tá um pouco coarcl,do e a quelles emiltem até um 
sensível qrwnto é trist~ o motivo rle soa nu~encla, o r.•r<o limite, ou tanto quanto lhes permltte a IAI, a 1ua 
nübr• p~•sidente do banr.o do Dra•il. o Sr. conselbriro e1i•i•ncia t•rrna•se impo1sivel 91 A unica difl';rença 6 
Canrli ro n .• ptista r. e Olivdra, dizi~·mo Pm março ou que ellea emittQm menoR do que então emittilo, ft o 
abril : , Este estabelecime9to prrdi~ nbrir o troco de banco do Brasil não gota int•iramenle da liberdads qu8 
soas notas em ouro Alas colflo fazer, M. os oot,os antes tinha. 
b\ncoR niio s• declaril<l h•lrilitado~ p•n isso? So o banco O banco do Dradl, r.onstltuido nesta posiçlo, dirigido 
do Bra•il abrB o p:o"amonlo em ouro, o seu fundo me- com prudencia, como t!. de esper.r que o seja, pó,faler 
tallico n:to so o>rouá .. ' utll e não l•tal aos outros bancos, f•r.ilitando-lhes o 

o Sn. FEnn,Az: -Isso dizia elle antes da lei. habilitarem·se em prazo mais curto para prtenr.herem a 
con~ição da lei, o troco ew ouro; porque ngora o .baneo 
do Brasil pó1e ser o r•gulador do clrculaçlo, isto á, 
pó·le graduar sua emis.ão de maneh a a não tornar su· 
perapondanle a moeda li lociarla, de maneira a nllo im • 
polir que se deem as condições em que 6 po1dvel que 
os h11ncos se achem habilitados pau o troco de suas notu 
em ouro. 

O Sa.urNISTRn o! FAZE:NDA:- ... não s' escoará para 
Ir fortalcc~r o fundo di~ponivel doa outros bancos~ N~o 
ficará só mente a cargo do :banro do B•asil lazer •dorcos 
para importar metaag e impedir a exportaç4o delles.,. 

O Sa. DtAS nm CARVALIIO :-Apoiado. 
0 Sn. MrlllS'fRO D! FAZENDA;-.... quando OS OUtros 

nlo silo obrigados a preencher ao mesmo te1Dpo essa con
dição i•gal ? ... 

O que tenho exposto me parece sulnoienle, não de 
cert·r pora c~nvencer os nobres senadores que são a u • 
toridddos nest~ matcria e nelh me podem dar JiçGes, 
mas pau mostrar-lhes que ellos exageriio o alcance d:& 
inteiligencia que o gabinete deu 4 Jei, e que nllo Ira 
n~cessi~a,fe de explica-Is, como h ontem explicou o nobro 
senador pela província da Dabla. S. Ex. attribuiu eata 
inteilig•nci\ que o gabinete dá á lei de 22 de o gosto a 
temor pditlco, á vontade de agradar a 11lguem f 

Aqui tomos, pois, uma dilforença muito notavel entre 
aguelle prc·j~clo e a lti actual. 

Creio qne nlo sou indiscreto manifistan~o ainda ao 
sanado o que muitos sab•m, sem autorisação dessa 
meu amigo e c<•fl•«a que eH4 ausente : é certo que o 
Sr. ·conselh•iro S"lles Torre;-llomem estovo a ponto de 
ac~itar uma emenda lornan~o o prazo dl trez annos, 
mucedo para ' condi~ão do troco em c.uro, dependente 
dee&tQr o cambio a vrnt• e sete Logn, elle não julgava 
elo abM..Johmenle como os nr.brPS 1enadores, qu> só o 
limite P•·SIO á ernissiio doa bm~os, que só a _vontade de 
seus adanni>trudores ou gerentes pu~esse tornar reall· 
1anl a eon~icão l•g•i da r.onver~ito dos bilhetu em melai; 
lorr., e lia vrevh !fU"• indo~ endentement~ de abuso e da 
intenciio do3 •droiuhtrador•s des•es b•ncos, podia tornar. 
ae rtimcil o cumprimento rJo dito pr<ceito legal, 

Creio que o nobre aenador p.Ja pro,incia do Rio de 
Janeiro não contesta a voracidade deste facto. 

O Sn. VISCONDE DE !TAMOAIIY • - Cont6Bio, perofoe• 
me V. E1.; salvo se o Sr. S•Jies queria destruir intei
ramente o seu proj•cto. 

o· Sn. IUNtSTRO DA FAZrnNn.t.: -Mas o nohre sen•dor 
Rabe que o Sr. Sallos 'l'orres·llomem esteve a ponto de 
aceitar uma emenda semelhante. 

0 Sn VISCONDE DI ITADOJIAIIY:- Ignoro completa
monte; tanto que sorprendeu-me. 

Senhores, a illustrada opposiç!o, a oppo1içlo natural, 
para sfrvir·me da uma expre•silo que foi eonaagrada na 
comar11 dos Sra. dPputados, ahi eltá; ella póde most"'r, 
pó1e assPgurar ao nobre 1enador q11e o seu procedimento 
é todo expontaneo, nascido da apreciaçito que porvdn• 
tora tenha feito da situaçlo politica do paiz. Este pro• 
cedimento creio que t! pouco mais ou mPJ;os o que os 
i Ilustres adversar lo! do "ablnete ti verão de•de o princi
pio da Resslo, quando entllo não era conhecida ou nilo 
era tão bem conhecida r.omo hoje a intelllgencla. que da· 
vamos á lei da 22 de agolt? em rela elo ao banco do 
Brasil. 

Eu entendo, e mio que do mesmo modo pensro os 
mrus honrados collecas, qutJ o governo tem por dever 
evitar grans rosistencias, sempre que luo saj• pouiYel, 
sem 1ncri6cio da digni~ade e dos arandeR interes1es do 
paiz. Acho qus procede mal o aoverno que go~ta selll• 
pro de navegar por mares tempestuosos para dar provas 
de sua hratura e perícia I 

O Sn. SouzA FnANCO : -Apoiado. 
0 Sa. MINISTIIO DA I'AZENDA;- 0 projecto do !850, 

tornando as suas disposi~ões extensivas ao h·•nco do 
Drasil no3 mesmos termos que pkra os outros bancos, 
~IT.rocia ao banr.o do Drnsil uma indemnisação, di•pen · 
sando·o, entretanto, do re>g<te do papo! moeda; outra 
diiTerenca ontre fSta lei e nquel!e projecto. 

O Sn. D, MANOEL : - Não tem duvida, 6 o que 
qoer a oligarchia. 

Pelo projecto do J 859 admittia-so que todos os bancos, 
durlnto tros anuo~, pllllostem rer uma omissito corres· 

O Sn. PnEs\DENTI!l : - Aucnçilo! 
O Sn. D. MANOEL:- Elia está desesperada cqm o 

nosso comportanwnto. 

O Sn. !rrNtsrno nA ''·IZEIIDA:- T.lvcz sPj.l uma 
horosia o quo vou onunclar r.om tod11 11 ft•anqat•v.a a(l 

! , ... 

• 
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5onado ...... (pausaj mas é mi:,ha convicçlro e mui pro
fuoda: -que as naçõos não Sil govoruão pela s~icnch., 
~overuiio-•e. •iw, 1'"1" pruJeuc1a o pato sonso com
muru ... (Nuito be111l) 

du ode qual qual oondicr.o,poder3 emittir.,sem autori>ac«o 
!lo poder Jcgblativo, notas, bilhetes, vale~, papel om 
titulo algum ao p>rtador, ou co1n o nome desto om 
branco, sob foena do JUIIlta do quadruplo d' SOU valor, 
a qual rccahitá rntc'grnlmente tanto sobra o qa~ eraittir, 
como sobro o portador. 

O Sn. n.IIIÃO n~ Qu~nAIIl!l;- Ap~iado. 

O Sn. JIINIS1'1\0 !lA FAZ":NIIA :. - .... por.Tne, senho
res, as na.cões não tlO f:omp1.1Arn sóment~ do sahios, o é 
o l1om soroan dn pr.vo que dir. ~o• sabios o que mais 
r.onvém :i no 1·i:o, on p•lo monos o~''" e li.> quor e o true 
ella aceita I Ulfuito bc1llll Não consultar este senso 
comruum, a vomada nacional ... 

O Sn, DoiiiÃO DE QuAnAI!UI:- Muito bem! Apoiado' 
O Sn. MINISTRO DA F .. ZENDA: - ... é collocar-se o 

governo na posicão do um h•bil maquinista que não 
pódo imprimir os movimentos que desoja á maquina que 
tem diant~ de &i, porque eosa maquina não corresponde 
á sua ac:ç5o, porque csoa maquina não comporia os 
movimAntos que clle lhe quer imprimir, Temo• então 
um habil m•qnini<ta, mas sem maquina que lha corred· 
ponda. (Muito bem!) 

O Sn. nAnlo DE QuAnAJIIM : Talento sem juizo nada 
vale. 

0 Sn. AIINISTRO DA FAZENDA: -Direi ao nobre sena
dor pela província da l:l•bia que nã~ ó o que elle cha· 
mou doçum e diplomocia que me dirige e'póde ter-me 
kcarcado uma ou outra Utlluifestação benevola que lha 
desagradou: a regra de toda a minha vida, e quo espero 
"m Oeus mo rcgul:lr:í sampro, é aquclla que se impoem 
•fi intolligencia; rucdiocrcs, a da prudoncia c a do tien~o 
commum. 

O Sn. VISCONDE oE JEQUJTJNIIONIIA:- V Ex. lam
bre-se de que 1\ lei é dC partido; foio que (l~clarou 
l.iontem o nobre senador 11ela Bahia. 

O Sn. D. IJANOEL: -E' uma verdade; sem juizo nlo 
5o póde governal', 

· • Esta di•posi~ao, tod~via, n5o r.omprehende OB roei
Los~ m&ndatos ao portador, pansados para serem pagos 
na mo.<ma praça em virtude• do contr•• correntes, wn• 
tanto que SOJiiO do qu~nti• superior a 508. • 

hla intalligencia lit~ral tleste pm~rapho, ent~ndo 
que qualquer inaividuo póde emittlr urn check ou mnn
dalo ao fJOrtador pau s"r pago na mo•ma praça pe!o 
seu banqueiro, eiD virtude du conta corrente, uma vez 
que a ordem seja de quantia superior a 508; outre
tuuto, o demto n. 209i de 17 de novembrJ, que regu
la a execução de>t~ para~rapbo diz o seguimo: 

• § nnioo {art. 1.•) Excoptuão·se da regra cstabole· 
cida pulo presente ar!Jgo · I 0 , a emissão dos 11ctuaes 
bancos que so achar autori•ada pelos seus estalutos 
approvados pelo poder competente, e na fórma da le~is. 
latão em vigor; os recibos e mandatos ao portndor dA 
quantia superior a 508, pa11ado1 por banqueiros 1 ne· 
gociantcs de uma praça para serem P"SO~ na m•sms 
praça, os qoaes deveráõ ser apresentados M pr JZO de 
tres dias, contados das respectivas da1as, &oh (>ena de 
perda do direito regressivo contra o portador •• Portanto, 
aqui no regulamento, a permissão é só para banqmeiro& 
e negocia11tes, quando a express~o da lei ó genenr.a. 

Por conseqaencia vê o so11ado, veem os nohras scna
doJ·es pelas proviocías da Bahla e do Rio de Janeiro, que 
a redacção da lei 10 prd•ta a mais de uwa intetbgcncia; 
e isto nilo é de admirar. 

0 Sn. VISCONDE DE Ji:QU!TlNIIONUA: -Não.,., não é. 
0 Sn. MINISTRO DA F, ZENDA : - 0 nobre senador, 

illustmdo como é, conhece J:lem a eaotela que os ingle
zes ob>ervilo na redacçã" de seus actos leJidlotivos. 

0 Sn. IIINISTRO DA FAZENDA: -Não admira que e o 
não comprehendesse perfeiumente a lei, eiiA nl!o é clara 
em mais de uma Jc su•s disposiç~cs (Apoiado•.) Já 
mostrei as diver~as int<>Jligencias que A di!.o ao art,I• 
conciderado em •cuR ~i versos paragraphos, agora vou 
mostr.>r outras dispoNiçú•s q11e a meu vêr tambem ofTe· 
recem duvidas, para ns quacs onso chmar a attençilo do 
no!Jre senador pela província da B' ha. 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINSONH.I. : -Mas eila é 
uma lei poetica. (Ri•o.) 

Vejo no§ 7°,art 1•, desta lei: (Lendo)•Emc~da 
um dos banco• creados por decretos do poder exAcnlivo 
hsverá um fiscal de nomoaçilo do governo, &:c. • 

Esll dhposicüo não se rafere sórnnte nos hanr.cis de 
qoe trata a primeira parte do art. 1° aos .bancos de cir
culaç~o creados por decretos do poder execa1ivo? Esta é 
a suo intelligoncia litMal, c que o r~gulamanto n. 2680 
de 3 d~novembro, promulgaria pelo nob~e sen1!.dor, P!'" 
rece conlirmar, pois osso regulameto sn Inscreve asnm 
-marca os dev~roi e amibuicões dos fiscaes dos bancos 
de circul~tão.-A~sim entendi eendendo essa diBposição 
da lei, mas o nobre senador não a emende ~ssim, e de 
f•ito nomeou fiscaes para os bancos de depi•~Uos. 

O Sn. FEnRAZ :...;. Os bancos cr•ndos por decreto• do 
poder execUiiv0s tau,bem sáo de deposuos. 

0 Sn. !IIN!STI\0 DA FAZENDA:- Outra uisposi~llo que 
tamlnm o!Toreee duvida comparada corn o regulamento 
que lhe corresponda 6 a do§ JO, art. 1° (Lt<~tdll) : 

, Nouhuw bloco, qu~ não fOr dos actualwonte estaho
der.idos por decr~tos do ~odor oxecntiv~, caw']lanhia. o.u 
sociedade do q•u•l~uer n:•tureza, commcrCianto ou indlVI· 

O Sn,IIINJSTRODA FAZENDA:- O acto de Sir Robert 
Peal. adoptado em 19 de julbo de 1844, t.rmina d•fioindo 
o que M dt•ve entender por bani: t~OIIS, por bank of 
Eng/and notes, que o singa.laré exlllns1voao plural, etc. 

0. SA. VISCONOE DE JEQUIT!NIIONII.l: -Lá se f•ZCDI 
as leis de outra fórma. 

Ú Sn. lltNJStRO nA FAZENDA.: -Lá ha toda a r.aateJa 
em tornar a Je~llew clara, porqu~ nlu1 uiio é fdta oó· 
mente para os sabias, é para o povo que a tem de exe
cutar o receber a sua applicação. (Apoiados.) 

Sr. pmi~enle, creio t~r demonstrado &o sunado ... 
O Sn. D.lnÃo:oE QuAIIAHJal : -E wnitob~m. (Apoiados.) 
0 Su. MINISTRO DA F.IZENPA: - ... 05 fundamAntos 

com que justiUco a int~lhgenc1a qne d•mos 11 lei. Reco
nheça quo o ponl<) ti controvurtivol, qoo • loi ~o preata 
á mais de uma ÍJitelhgonci•; mas a qae su•tcuto tem 
profunda raiz no meu ospirito, o n~o ouvi razao qae a 
<te~truisse, 

Termino aqui o meu discur.io, ro~ervundo parP. outra 
occasi.~o quaesquer observa1'1l'e!i que me escapassow. 
(lfftlito bc?n.) 

OSU. SILVEIRADA n!OTTA :-Sr. presidente, já tivo 
nl1:om di~ cul~'l'o JIOia l<ibuua; o senado me tem d:•dopor 
wuia do uma vez provas do muita e demasiada bunevolen
cia ouvindo mo iubro muil~s questões <JUO aqui so toem 
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&gitado i o senado, porolm, ó tambem teltAmunila de que 
e;~e mnu enlovo peJ•tleu.so. J!:u amei sempre a tribuna, 
e ~reio quo oa meus h•llitos de vtda anterior, vida aca· 
d"mica uu judiciaria, deriio-mo um certo exercício que 
ivn b•biltt:lrr.o jlllra o 0JRT1aroer•to e pnrd as di;cussiles 
politica~, Al.as, St•, pr~•idAnt•. so chPga~o ao P'•rJ,menro 
e.u.coor•no•• a nutr~r "'"" n.-dor nas lutas da tribuna po· 
llll.:a, fut sem duvJ~IL al~nma JIO•q~e tinlla a n•speito do 
nosso synton•~ p·•rlome••t~>r toai~ tllasúes do que teuho 
hoje, As íllosõoJ deste rfgilt;on ó que m• atiravilo ás 
vezus :1 tribuna e ircpunhão aos meus cuiJP.gas o dever 
do escutar uma voz sempre disponsavel, Mas como 
disso. Sr. pr<~sideute, as illu;ões a respeito da sortd du 
gavemo parlament.r Yiio so desvanecendo .... 

no 1enndo !lsta lei, o sena~o é teRtemnnha de qn~ eu a 
mais de um ponto deUa llz oppo,ição., 

O Sn. SouzA FRANCO : ... .4 poiado. 
0 811 .• SILVEirA DA MOTTA:- ,, o d•olaroi nnnl• 

mento qu~, a não JJaSsarcmas minhaaerntJodiiH 1 eu votd.
va contra t• lei: qual foi a razão? Seria, porventura, 
por~ ue •u nilo rccunbecesse cow 08 i ilustres pro pugna· 
aores da Joi que era nece,sario oppôr urn• barreira ás' 
emisslios exageradas do.~ bancos, que alr~u1avfio perigaRa
mente o estauo d,,s fortunas publu:a• ~ Nâo; sempre 
declarei que em ulganij pontos capi~aes ou estava de 
accr,rdo com a lei, isto ti, que era preciso regular as tn
stituicões L•ncarias, que era preciso ·qne isto .nrtu ficaue 
;i mercõ do governo, que era preciso esJabelacet reijtric· 
çúes; nllo sd qual a went• ou a alma da lei de 22 
do ago•to, mas creio que o paiz todo nessa época aspira• 
va a uma cousa, sonbores, que era fortalecer o nuso 
meio circulante que estava enfraquecido pelas emissõ•s 
exag•rodas. E•te foi o p,nsameDto dominante no corpo 
legislativo e no paiz, o tào dominante que pouco depois 
da publicação os e•piritos, mesmo os mais exagera· 
rlos em combato-la, parece que se chegárão rl raz.'lo e 
reconbecêrão qne era preciso pôr um parad•iro ne1s' 
carreira de emissões, que forão ent.to O!pirituosamente 
cbamadus de papelono, 

O Sn. D. ~!ANOEL: -.Agora? .. 
0 Si. SILVEIRA DA MDTTA: - ,, as illosiles a T6S· 

peito da surt~ do re~imen parlamel•tar do Brasil em 
mim, poJo menus vão e;friando muito .... 

O Sa. SouzA Fn.~Nco: .-Vai cliel!ando para o nosso 
lado. .. . 

O Sn. SrLVEIJIA nA llloTTA: - ... e, como v~jo qnll o.~ 
esforços do parlamonto sãomoitu Inutilizados e Morili
zados por más prnticas dos governo~, não quero r.oncor
rdr com o n••n contingente para tal disfarce. Esta ó a 
razao por que, Sr. prA~i1ente, não tenho mais tomodo, 
nas discQs>ilos, mesmo importantes, que teem havido no 
senado, a parle activa que costumava, 

ll·•je, porém, trotando-•e desta res~>lucão, tenho de 
declarar ao senado mnilo brevemente que voto por ello, 
e vo1o pela re,oloção, porqr1e acho qa~ é uma verdadeira 
soporfluidada. 

O Sn. D. AIANOEI.:- Ah I isto é novo. 
O Sa. Sr.r.V~I"A nA MorrA:- Acho que o governo 

podia premndtr dosta resolução sem prejudicar ~ser· 
vico publico; m.s acho tarnJtem que, tendo o governo 
apresentado a resolucão,·, 

O Sn. D. !IIANOEL: -Não foi o governo que apre
sentou, 

O Sa. SrLvErn.l DA MorTA:-.... o qugrendo prevenir 
as oventtialidades da demora da opprol'•ção da !~i do 
orçamento na camara dos deputatl<ls, não ha razão •I· 
goma para qna o s•nado ne~ne o Hen VIJto a uma mediJa 
de mera pr•cauçito do miniaterio, embora supertlua. 

O Sft, D. b!ANOEL:- Superfluidade .... 
O SR. SILVIltRA DA MorTA:-Declarado o meu Yoto 

a respeito da resoluc5o. dil~O dizer. Sr. presidenlo, que 
tomet a p11l~vra _com moua repognancia, porque vou 
fazer uma exr.epçao 110 meu systemn, unicamer.te para 
hzer um~ 11er.brarão que sirva de wotosto ou reclama· 
çiio contra as exprossõe• em~re~adas bont'm pelo nobre 
~enador pela provincia da Bahia, o Sr. Ferraz, o con
firmadas por outro nobre senador pela mesma província 
o Sr. vis1:01de de 1equitinhanhn, quando hontem, uO: 
em seu d1scurso o outro em um aparte, declar:ít~a que 
a lei de 22 de •go•to era uma lei de partido, 

Senhores, eu nilo pos•o achar qad Reria o sentido 
m~is fa~oravel quo pu~"sse ter •sta uxpressão, ma• niio 
d~s.r.~brt neobu?' sent~d.o que não fosse p~ra responsa
lnhsar 11m parudo polrtuo por uma medilla muramento 
admirristrativa, qual é a lei do 22 de agosto, 

O Sn. liiiNtsTno DO IJu•zmo: - N;io é questilo do 
p~rtido. · 

O Sn. St~VElRA DA MoT1'A: -Sempre professei, se
nhores, as idéas conservadoras, e, tjuanilo se disculiu 

Neste ponto, senhores, ea creio qae até mesmo 09 ho· 
mens que mais tinhão .11ymbolisado em si o principio da 
liberd•de do credito, estes mesmos homens, faco justiça 
á soa intelligencia e á bonestiaade do seu coracter, re· 
conhecêriio que era preciso parar na carreira i creio que 
o senado fui testemunha de que o nobre sena~or pela 
provincia do Pará, quo mai• genuinamente representou 
e•te principio, adoptou muitas aispaaiçiles da lei de 22 
de agosto, e achou que erão accitnvois algumas restric• 
çõos aos :bancos quanto ao dirdto de emittir notas na 
mculacüo. 

Ora, senhores, poiB quando Fe dá uma situação d•stas, 
qa•ndo to·l~s os espir1111s olhão sem vista alguma po• 
lítica para o ~stailo do paiz e sómente para um pheno· 
meno economico, que precisava do uma solucão qne 
nos livrasse dos perigos 1fUe e !lo otrerecia, havemos nós 
de nizer que a lei qae se fez para re~ular a emis· 
são dos l1ancos fui uma lei de partido ? Esta pro• 
posição, senhores, a m•u ver, irr~g' uma grande in· 
jaria a moi tos homens publicas que "ombalêrão a lei e 
que antes della. talve~ concorressem para os ~xeessos, 
que a provocáriio, mas que na época em que alia foi feita 
recon hecêrSo com esses mesmos, que se eh a mão co0• 
servndores, que fsta loi era uma necessidade da situação, 

Senhores, o que eu vi a respeito da !fi do 22 de 
agosto fui quo •tia prestou-se a nma fal•a interpretação 
no paiz. Homens do opiniõeR conher.idao, de um aferro 
nunca d~smenlldo a certas opiniões politicas, achárão-se 
separados, desligados de sons centros, Porgunur i: estes 
hornen1 na hora qne se desligãrlio, na hora em que se 
soparàr[o, rene~irão SUQS cr~nças politicas por causa da 
qnes1ãu dos bancos ? Não, senhores, n~o f~çnmos esta 
wjustiç~ á população sensata do Bra1il, que tom nleum 
voto nesta mawrb; O que oh•ervfi, Sr. presidente. foi que 
se procurou tirar pmido da ini~iotiva que alguns ho· 
mllns dístinctos do partido conservador tinblio lido na 
proposição de•ta lei ; procurou-se tirar pnrtido da ini
eiat.tva que ossos homens notaveis do lado conservador 
tinhão tornado, para apresentai-os ao seu paiz como 
hom•ns que queriilo a rcstw:ção do credüo publico, 
quo qaeri1<o rotro~radar o que erão indilferenles li p•TR" 
J"'t'tiva do prosJrcrilatlu que o pni~ •I•resentava (Jlr,oia-
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do1) quando alies, a meu ver, quorião nss•aura-Ja, não 
querião precipitar o P•iz em buoca de uwa illuoilo. 

0< Sao. EuzEDIO H QuEmoz E VI~cONDE n~; h AnO· 
RAIIY : -Apoiaao. 

O Sn. SILVEIRA n.~ Morn: -O que vi pois, senho· 
res, n4o foi senão um estratagema pulitit:o, uma eonfus5o; 
nas bandeira• nem do partido liheral, n•m do partido 
conservador, não s•diviSilr[o já maio inocripçõM bancaria•, 
nem ioscrlpctle• de liberdatte do credito. Estas quest6eo 
ficarão no domi,io do.• g1binetes • dos hQmens especn· 
]adores em sciencilu oconomicas, E, senhor"~· não vamos 
mais iongd para de•viar toda a sombra de pn!ilica rlesla 
lei· assim como, cnnf"rme eu dme ha. pouco, dou .. se 
cata traducc~o forçada, por terem alguns homens notaveis 
do partido oor.~ervador ttdo uma parto mais activa na 
passagem desta lei, assim tambem essa tradàccko se dqo 
rolactiv•mAnt• a um dos homens mais notavr.is do par· 
tido l1be1al. O nobre senador pela província do Pará, 
verbi gratia, toroon-•e o grande argonauta dess& expe· 
dição, que procurou propogar no paiz as irtéas que cllo 
chaman de liberdade do credito e que ea achei sempre 
que tinh:io sido prega~as <:om exageracão. Ora, sendo 
doshs idéas o nobre senador p~la província do Pará, 
isto no.! conduziu á essa confuslio de bondeiras ; mas, 
senhores, en decluro que, quando o nobre senador pela 
província do Pará symb ,Jisoo em >i as i<Jéas do liberdade 
ao credito, elle não identifit·ou em •uas crenças politicas 
todvs aqoelles que o '' j udárão a propagar essu suas 
idé.s, 

O Sn. D. ~LINOEL : -Liberdade sempre regrada, 

O Sn. SJLn:mA DA MorTA:- E nem considerou seus 
adver>arios em JDaterias economicas todos os seus ad· 
verserios politicos. 

Eu vi que o nobre senBdor pela província do Pará, 
qua tornou-se o symh~lo destas idéas, apresentou-se 
perante as ~amaras fazendo parte de um m1nisterio que 
Pra presidido p•lo nobre marqoez dd Olinda, cnJns 
id~as conservadoras nunca forao postas em duvida, nom 
ó possível pOr. (Apoiados.) 

Senhores, ainda JDesmo quando no mundo os rartido& 
Jenbao assumido dAnOioinnções dil·ersas e estas deno
mina•;úes não inculqoom algum~ iaéa politica, aiPdij 
mesmo ne•tes casos a historia nos ensina a reconher.er 
que os purti,Jos podom discordar do vistas a respeito ao 
urn ou otmo ponto de administração publica, podem 
mesmo arregimcntar-so, muturadas aij pb.JaDir~s de ow 
e de outro ta.do ; maij as idéas poli ucas nem soDl pr~ se 
sobordiuao, ou quasi nunca se subordinao as idtíks ao 
admini•tracão. PorVdr,tura, senhores, na Inglaterra, as 
id~as de liberdade de comm•rcio não partir~o do par
tido conservador? Qaem era sir Robert PecJ? 

O Sn. D, ~IANOEL:- J!J. existião antes doile. 
O Sn SILVJi:tRA DA AlorT4:- E porventura as mo• 

dillcaç1íes que ouffrêrdo os partidos, na Jn~laterra, com a 
ascensão de sir Robert Pool aiTectári!o a raiz desse partido 
politico ? Por certo que não. 

Senhores, ti l'recisu que nós nno aoeilemos tal expres
s~o -A lei de 22 de agosto é lti d~ partido conserya
dor; -declaro que o partiJo não pó~e ac<itar a respon· 
~abilidade da le1, assim como entendo que o~ adversa
rios della não podem arrogar-se como uma &loria O· 

terem-a roa.batido como idéa politica.. 
O Su. D • .MANOEL :-Quem ba de tomar a re$ponsa· 

hi !idade tia lei? os que a combatêráo? 
O Sa. SILVEIRA DA MorTA:- Senhores, agt•ra que 

tenho ftiw" meu prctest11, não 1ermin1•rei meu disoorso 
se1a uma breve cnunr.iaciio do minba opioiilo sohrA a 
ma teria qne t11m sido discutida, O nobre ministro da fa. 
zenda veio á esta casa só ; e eu lamento que viesse só, 
porque, a respeito d•s ma terias do or~amonto, (por pro· 
caução] Dilo havi& de tmportanto,. sómonte a qae•tilo 
da lnterplet~Çáo do artigo 1° § a• dllei de 22 de agosto. 

O Sa, D. MANOEL :- T<lm raz«o. 
O Sn. SILVEIRA M MolTA:- Rstou mesmo porsua

di~o ~e que havia cousas muitQ mais importantes do 
que i~to, 

O Sn. D. MANOEL :- Apoiado, uma questA~ acade· 
mie~ i.nLeiramente. 

O Sn. D. MANOEL :-São as verdadeiras idéas 
consorvadoras. 

O SR. StLV~tRA nA MoTTA: -Verdadeiras s~o as que 
tenho, o nobre senador não tem o privilegio dellaa e 
uem o direito de dar patente~. 

O s •. SILVEIRA D4 II!OTTA: - Porque esta bri1~ 
escolastic& sobre a intelligeacia da lei de 22 de agosto t 
Lamento que S. Ex. liesse stl I 

O Sa. D. MAJi'OEL :-Tem as fillsas. 

O Sn. D. MANOEL: - Ag••ra est~o vendo que eu. 
tinha razão em me oppOr ao requArimenta. 

O Sn. FE!1REIR4 PENNA: - Porque não fizerão addi· 
tamento ~ 

O Sn. SILVEIRA I! A l\loTTA: - Sobre esta interpr~
tacão, permitia o senado que eu ~nunde a milJhn opinião 
com a franqueza que costumo ter. Estou persuadido, Sr, 
prasldenw, de que a intdrpretaç~o que o neobre ministro 
d"u á lei não é a int~rprwc5o eRpiriloal da M; oslon 
persuadido d~ que S, b:x. desvlou->o do l'spirito Ull lei, 
mas entendo qua o nuhra ministro achou na~ imper· 
ftiçilas da lei •• 

0 ~R. D. MANOEL:- A h I 

O SR, StLVEtRA nA. MorTA: - A•sim como o nobre 
senador P"la província de P"rnambuco p~dia ser mais 
symbolo do partido conservador ;1o que o nobre senador 
pela província do Pará o symholo das idéas da liberdade 
do credito, porque o~ diroitos do n<Jbre senador por 
Pernambuco ao commando do partido conservador silo 
mais autigus; n~o poderei eu lambem, s•nhuro•, á som
bra do nohr~ senador pela província do Pernambuco, 
querer para mim t~mhew o direito de ser defensor das 
idtlas da liberdade do credito, l'Omquanto stja conser· 
'ador? E esta foi sem pro a po1içlio que tornei nesta casa, 
appello mesmo para 0 nob1u sonudor pela província do O SR. SILVEIRA DA MorTA :- .... moi!\ base para a 
J'ará, com quem monas vezo1 me achei d11 accordo soa int•rpretaçno 
quando se di;cotiu nesta casa a Jtii do 22 do ngosto. O Sn. uAn.to DE QUARAiltll:- Apoiado. 

O Sn. D. MANOEL!- Diga aiguruas v~zos, muit~s O Sn. D . .M"NOEL: -Eutrotnmo foi a lei dos sa• 
vezes-não. bios. 

O Sn. StLVf:tnA nA MorrA:-Eo ncho que filr5o moi- O Sn. S1LVIliRA DA AloTTA: ·-E se :1~aso estn propo· 
tas c o nobre ·~nador acha que 1dnda foriiu poucas; a sici!o J!Ó Jo ser domnn~lrntln, h• ~utrus eonsiderncõ"s en· 
minha arithmotica é divor~a da do uo~re st•uauor. , tão a ÍJZur a rospoitu da ctilllouldaúc que a Interpretação 
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quo o nv!1ro míni~tro deu á Jtlí pólo trJzor ao pníz. Eu ·r!or"s quo ach<lriTo o n<·hrc ministro mni< infraet<:r ria 
~utendc•, '"nhorr>, IJIIO o nolJr,, ministro lli'astuu·sa dn letra''" lei, fundoliio ,,., 110 t•:rmo-circnlaçãu - ~m
interpret:";;1o Cspir!tual da Jei; porqao, r.onsUita!lfiO isso ~rogado no~ 3° A cm diJferen!HS paragT~fJbOS da Jei. Jl:lf~ 
que'" dwma s~u elemento histori~:o, não posso deixar i<Hlw·r a omi>são elfe.r.uva, os bilhoteo quo cstã·J fóra 
!lu rocvnlweor ~uo a mente do C<•rro le~isl:lllvo f"i e11ta· ''"caixa do banco, que estão ""' mãos dos portadores; 
helccer rt~htrir.cues para as eml!Só~<s, <•xteu5ivas a tlldos querem cites qno a lei, !empt·o qu~ fnlln. em lJilhotos cm 
·os biwcoli, o :,dupt~t.udo 11 mostr,a b:Jsc: .,HtfJU porsaa- cJr.Jolação, sa rl".rerH a e~tus; mas, sonhores, a imperfei .. 
ttido ilüso. sfnhurns, e darei ao sanado muito sucdnra- ç:io da lei é tal IJDA p•r" oxprimir a mesma idéa, usa 
mttnte a r•zão. de dons rerwos diVersos, das palavras- circulaç1io- o 

Qual 1•m o ma'! da sit.u•cão ? O ma i que a !ri qniz - emissilo.-
roruovor? Em a >uporaJ,unLI•ucia d.• emissão b~ncarÍit, Qual é a diJTeronça qnc ha ontr" cirr.u I cão e omissrro, 
Qu:u'~'l R~ fr.1z esta Jai, s~nh.'Jrcs, a snpcrahun11a.nciiL da ser:lo syuonimos1 Pob ~e 111~a~o s:io í'yrwuiatoH, mitndão 
•mi"s;o, qne so tinha cm vht11 comb;ter, ora sóru•ntn a as regrusde htmneneatica qofl, quando o legisla•lor traduz 
do banco t:ummerriul • .Agrícola, do banco Rum! c Hy- o seu pensae&entu em t~rnoos ubrlgatori<>s, não use Clu 
pothecario, a rios b.ncos errados por decreto' do pod"r IP.rmo.1 qui! po;siio tor uma siguiflcacão identica apjllica
cxncutivo? Nrio; a mperabund•ncia qnM sa queria dos para oxprimlr uma i·téa (Jivorsa; é o quP. cu vejo na 
curuhatcr er~ tambem a dJ•S emissCies do banco do Brasil. lei. QaandoB<l trata, vcrlliffTatin,dorast.rmgira circula· 

(olhando·ae pau as tabellas entatistjcss das emissõls cão ou a emls>ãu do9 lollr,ews do qusntia inforio1· a 50S 
do~ hlucos ncs;a época, nó~ havemos de acfrnr qne se na cOrto e 25/j uas pro,inehs, V<jo L[ous termos-circu
esto fui o pllnsamwto da lcí, a medida foi applír.ada !acffo e emissãc-crnpr•~ndos ~'Jfit1 mMu-ira (~cndo).' Sd 
t~11to para uns como para. outro. Aind~ mais, senhores, dentro da seis rnez<•fl, coolarlrs da puhlic• ç;,.o dcsla lei, o 
nessa ópoon u qu" ó que 1e á1zia a respeito do J,.oco do banco do Bra•il nilo so a<:hnr habiiJt11do para realiz>r 
ll1'a1il? Qual foi ,, neccssid~do qm• a rP~p•ito dclle se suas n<·t<s ern ouro, não po•l•:rá rloln em rtunt.n cons&r· 
qt:iz tlluobtl01 SatisfazDr '/ 0 que Se disse {(.rj OUO O banco V.U na Cil'llUlaçâO mais dC Z;i% dn SU:.l OJTJÍS/1[0 tCotal, " 
110 llra~it ora um monstro; que o quase queria com· O Sn. D. MMIGEL :-Lc•S•J,Jir,·ulaçiio é coostquuncia 
bater era a unida,Jo hanmrrü\, que os dofa,,,,ores rla lei de emiss:!o. 
queriiio matror todos os outros banco8 em beneficio de banco 
do l:lrasil. Ora, o corpo legislativo respoodeu á cs:a de
clamacrlo c~t,holccendJ uma disposícão resrrictiva do 
toda; as cmis!u•Js, ~ est•s rc>triccões alcançárão rts emis
~ões do banco ail Brasii,qua ne>ta época não erão pro· 
pordomlmente inferioms as omi~sGes dos ontros bancos. 
: •mo, pois, havemos hoje de a~optar como baso para a 
r"wkçr.o prnporcion<~l das emissões urna int••lli~encia 
~no f,vonu:e mais aqnelle e•taLe eámdnto do qve na 

O Sn. SILVEm.\ D,\ AfoTTA :-S~. nc~so o Jcgisla~or 
julgou que es"·s t•rmos Mtáo syrll)nimos, não dtvia 
empre~aL.-os de~ ta m;..neira~ tint1a muitoR nwius do ex M 

primir Stj c-eru t'a?.er tJ~la ~HiraiiCJgú•mo, ~wrn emprt•gn.r os 
dous termo• cireul•(·iiu a emis~ão torai; i<•~o. o leglsludor 
est<:hHl~ccu base p•ra algum• niJr,,rcn('" entro emis>ào 
rotai e circulacão; .. , per~unmrd. o Jo~.titilador. ubsim 
como diss. circnl,.cão um r, lacão á emissão t11tal. po
derta d1zer eruí;são om r.Jia<;•lo á cirrulii(:ào total? Se 
aca1o o le~blallor ewpreguu <lous termos f>ara exprimir 
idéas cliversas, isso serve p:~ra dor ulgum fandemenro á 
inlel'~retaçlio quo o noLm miuifitro d,u á lei. e pur isw 
eu não acho q11e a i''t~rpri't;Wi1o, quli o nc,brc rniqistru 
d"''• srja cou•a quo valha 11 puua ao allJia1' o céo c a 
terra ••.• 

época em IJDA a lei se ffz? 
l'uis quando o i<·gisfaJor queria, como disse formal

m<mt•J ""' IO(Ie.< as discrt'fuos no parlamellto : • O quo 
su tnm f1JU vi:;ta é fortaiP.cer o maio circttlante-nós n:.i"o 
JltJdcmos r.he~nr •o fo• l•lecimen to do 111eio circulante 
sem diminuir esse p>pol inconversível que ha nacirr.u
lacão, • qn•n~o i&lo se proclamou, quando •s~1s i.1éas 
pouião servir do 1J1se 30 preamhulo da lei do 22 de O Sn. D. MA~OI:r,: - E' ve.rdade; ].Jara que ent5o 
av.osto, nós havemos de julgar qu• o nohra ministro estão a mutar-nos com isso ? 
proco,t•·u segundC~ o espÍiito da lei?... O Sn. SILVErnA n,, MoTTA:- .... mnito mais quando 

O 811. D. ~lANC•EL:- Pergunte ~hi ao Sr. ministro a loi se presta, pofas impt·rforcue< quu ten1, ~esta intbr-
dangricultura qno tll<l nos dirá. prttaciio que o nobre ministro dtu. 

O Sn. SrLVElliA DA MoTTA: - .... cstaholMer.do nma O Sn. DAnlo n~ Qu,IOAIIInt:- Q~e é verdadeira. 
base rl1versa par~ as restriccões do bmcu do llrasil? 
Croio IJUO n[o, 

O Sn. D. MANOEL :-Está me parecendo que o Sr. mí
nimo da agricultura não appruva isso, ... 

O Sn. SILVEI<lA n.1 MonA:- Purtanlo, senhores, 
o oswito da Jei Ue 22 ele agosto foi Igualar oas res. 
triccõo; tnd os os b1mcos. 

Mas, sent>oros, o a l~trn 1 R' na letra jufitnmonto, 
Sr. proKidoute, q•re o nobre ministro so pódo maio a!Jn
gar, pWJUO as ÜDf.lotfdtçtlos da lei pre:.taviio-se do 111! 
ma01:ira a intelligencin, qu~ o nobro mini~trolhe dou, quo 
eu olltondo que nào ~e póde fur111ulur uma accusacao ao 
nobrs wíuütro por t•r tJntonuhio assim a lei. 

O ~ •• O. ~IANoeL:- Porque oito apresentárão nm 
pr.•Jeclo h t·•rprniMivo? Po1·quo Vferão aqui cnm est• 
f]ll"Sfiiu acuuemi~rt, IJ:I~ m•s está gast~ncto tempo inutil
llfent•? 

O Sn. Su.YiifRA o.\ MorTA: -Ora, os nobr~s !ena-

0 Sn. SILVEIRA M ~IOT'rA: -Aqui, senhores, Ira. 
t3ndo-se do elemento bist·•dco, argumentou-~o a• é c um o 
antographo do projcct~ a '"'w n projecto quo a commisstro 
do r~darli,;IÍO rcdJglll uopoiR, sP-[If>rU:tindo as p,tavras 
-a esse t11mpn cm cirauliJçiiu -; pois, E(mbores, n 
commissilo do refinccilo su11pruaiu ns palavra.- a osso 
tempo em cir~:ulocüo-som !fUO o~!ra suppresdio podosso 
ter ILlcance ,,]guru? O senado, quando approvou esta rll• 
dacção, achou que era n mesrun cuusfl-nnta' em circu
lacão- ou - notas om cir<:ula~:lo presenromento?
Creio que não; cotrotantfl, olhando para o§ 3•,o que sa 
nch• e qno a lei s.llúruattvarr.wnto nsnu da~ termos 
-honcos crcados por dao:retos- o - L1ncus-om grral ; 
o cstabeloccnd<~ UfJJa dispodç:io g1•ral, parr c o q<Jo niio fo( 
cohorente com o seu sy;tmufl, o cJUo 11uiz desta maucir:1 
f•zer uma t'l C•U qual excepção cm favor do banco do 
llrasil. 

Ora, essa rxcopçilo om fnvor rlns rostrÍl'~1lcs pofitas '' 
cirr.ulac~o do l<1nc J do Unr~il ~r.o <·xcrpçucs muito ex-
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plicavcis, nlio mo d••mornrr-i ns explicando, estilo ao 
akance da torlos; rí 1:m banco privilegiad<>, um banco 
cuja sor10 e>tá associad~ ao gr.vcrno, um banco a que 
não pottern m· opplit:nvois a; di•posicões todas da ld 
relativas aos outt'Os ban<:os. Eu nrio sei como so pódd 
óod•.r•r fali ido o hauco do Bra>il, qualquer que seja a 
infmcc:to qoo f.1r;a do9 suu.< estatutos, com as obrigaç~es 
qno o estado tHm para com eiJH; não sei como é que um 
h1nco, q Joó incumbido de amortizar attl 10,000:0008 e 
que os amortiso; qull rí <:r•11lor do governo desses 
!0,000:0008; que 1om o direito de serem suas notas 
recebidas nas estnçiios publicas, nllo sei como um banco 
nestas circumsrancias pó'!O ser declarado fallido, por 
exemplo, por um portr~dur de suns notas r Vê·se que a 
loi, pol~ marwira por que está rorli;(id•, prestl·Se á esta 
tnt•lligencia que o nobre ministro lho 'deu, 

vantagens como o.1ta 1 Do necessidade ha do succumbir 
o em~reatador qu• tiver de emprestar, nufHíndo lucro 
menor, mesmo porque a inferioridade de seu capital ba 
de tornar inferior a sua carteira, e, per conseqaenr.ia, os 
seus lucros não aão em relo cão aos juros que r~cebe, mas 
em relação mesmo li quantHad~ do capital. · 

Ddsde que nós estabelecemes lo"icamente que os ban· 
cos creados por docretos fie«o inferiores em Ju,ros, in· 
feriores em carteira a um banco que pó de d11 plicar seu 
capitd e que, empreitando ao mesmo jur.l que outro, 
ganha um juro dobrad~, o que se seguirá ~ Seguir-se·ha 
que estes bancos, se acaao não morrem ficão tisicos, e eu 
espero que esta doença endemica do Rio de Janeiro, dos 
tubercutos pulmonares, v:í a1f,ctar muito breve todos os 
bancos de decreto) do poder executivo. Ora, se este é 
o resultado natural da interpretação qu~ o nobre ministro 
d~u á lei, direi agnra aos homens que nombatêrilo 
sempre as lendencias qua o corpo legislattTo mostrava 
para favorecer o banco do Brasil : poi<, senhores, esta 
int"lligencia do D'Jbre ministro, a meu ver, é a mais pro· 
pria para plantar no paiz a umdade bancaria; a Intel· 
lrgencra que o nobre ministro deu, vai bzer com que o 
b~nco do llrasil sej • me• mo um verdadeiro monstro. que 
ablorva lodos os outros pequenas bancos, 

Mus, Penhoras, ea promMti, já qud rompi mAu si· 
lnncio, dizer o resto do meu penmm~nto, não qu•ro que 
liqae incompiAtil, Entendo, porém, qae a interpretação 
que o nobre ministro dou rí lei, comquanlo de~culpavet 
á viot<~ das imperfeiçõAs tla le1, pois eu ache que se póde 
bem tirar dorita lei e; to souti,fo, que niio 11 nenhum des• 
proposito; apozar disso, tleV<> dizer que o resultado ria 
interprer.•ciio, qne o nobre ministro do11 á lei, p6de ter 
maito maior alcance do quo ~o pensa. O Sn. llrNrsrno DA FAZmNDA: -As camaras não enteD• 

C roi o, verbí nratia qno dada est~ intelligencla do nobre 
ministro, catcolnn,Jo-so as re.~trír.çiles de emissilo em re· 
laciio ao seu maximo e não em relação á emissão e1fecti9a 
e calcul>ndo·so a restricção para as •missões dos outros 
bancos d~ di!Crl<tos sobre ~ b,1so da emissão e1fecti va, 
esta ínterprAiaçiio faz r.om que a lei de 22 de agosto Tâ 
ter um rnsultado, que eu declaro que nunca tive em 
vista ; vai nlat>Jt todos os outros bancos de decretos, 
porquo, so as restricçú•R postas á emissão do banco do 
llraoil >ão c•lculnr!aR sohre o maximo, e as dos outros 
sc•bre a emissllr; e.l1dctiva, qual é o resultarlo'f O resul
lildo é quo "A;nis1ãO dos buncos de decreto~ successi
vament6 diminuo o di.minne om uma proporção muito 
maior, do qu1J aquella era que diminue a emissão calcu· 
!ada sobre o maximo. 

Qual é o resultado desta condiç5o diTwa de ~lil· 
tcncia doa b:• ncos de decretos e do banco do Brasil 1 

O multado é a inforiorid~de ern qpe llcl!o QS oulror 
bancos em relacão .ao banco do Bra1il, Senhores, qui t! 
a vantagem, em que consiste o artillcio das Instituições 
bancarias? ' 

o· artificio todo consisto em que o credito deues esta· 
belecimantos, resguardado por certas condiÇ'lies que os 
governos estoboleccm nos contratos, nas leis, e nos actos 
de approvacrr,,, drl mei11s a11s est~llelecimentos bancarias 
de proporcion:n~m ás industrias do paiz capital por juro 
n:ais barato ào que se elles tivcsseru de dMr o seu ca
p!lal singular. 

dérlio as&im, ' 
O Sn. StLVEinA DA AI~TTA:- E n~te-se mais, senbo· 

res, as facilidade< qn• tem o banco do Brasil para crear 
caixas llliaes, digo facili,Jados,p~rqlle o governo é um 
verdadeiro socio do blnco do Brasil ... , 

0 Sa, MINISTRO DA FAZEND.\ : - floje O governo já 
u«o lern esta f•cutdadc. 

O Sn. SrLVErnA DA MorTA: - ... tam interesso em 
facilitar· lhe a creaciio de caixas llliaes nas proviucias.,. 

O Sn. DIAS DE CARVALHO:- E' sacio que j:í rece
beu o quinbão do lucro. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA: -,.,e portanto tem muito 
mais filcilidado em consentir na creação d~s caixas 
lltiaes. 

O Sn. Dt.IS DE Cuv.ILBO:-Não o póde fazer d'or& 
em diante sem o corpo legislativo. 

O Sn. SrLVEtRA DA AforrA:- A' proporção que o 
banco do Bras1l íõr creando caixas llliaes nas pruvincias .. , 

O Sn. DrAs DE CARVALno:- E' necessario que o 
corpo legislativo consinta, 

O Sa, SrLvE:nA DA AforrA: -E que d11vida haver& 
em o ,overno pedir e r se favor? 

E vai afastando da concurroncia os bancos de 1locre1o, 
dlillcaltando fUII creação, porque, pela lei, os bancos de 
embaiio j4 nilo podem ser e;tabohcidos sem acto do corpo 
legislativo, e asllm t~mos que esta inlerpreta~ão que 
deu o nobre mini~tro, o resutlado que póde ter, é con
duzir os outros bancos á impotencia para concorrarem 
com o bawco do Brasil, ,4gora v•jamos outro r~s~lta~o. 

Senhores, em parte esta interpretação do nobre mims
tro, tende em resultndo o ub'ltimrnto dos ban~os do 
decreto, pareec·me que o nobre ministro de~ta ma· 
neira ó mais restri~tivo ainda do que os duusll·ladons 
da interpretação Ir ttoral ... 

0 Sn, VISCON-DE DE IT.\DOR.IJIY dri uma partO. 

.As.,im, um l~ancn quA rem 10,000:0008, que pó:le 
emittir 20,000:000S, so em~restar dinhctro a 8% ganha 
16 % em Jogar do 8 %; mas se ao mesmo tempo nós 
vemos quo um , tMdo !O,ú00:0008 e emittindo 
:lO,OOO:OO<JS,g""h" IG% rlanilo dinheiro a 8 %, aquelle 
quu tem 3,000:000$ o que V8·SU obrigado psla lei da 
concurrenr:ia a dur tsmbem uinhoiro p~lo mrsmo preco, 
uma vez que ello niio pór.la duplicar o s~u Gapital, vem a 
roc~b,w monos 1mmio de seu dinb,iro do que o b:mco 
que pótlo fozer uma emissão dupla. Eis r.omo es bancos 
r.roa11os por decretos veom-se rcrlttzidu• a emprestar 
dinheito a 10 o a 12 %, no mo>mo tempo que o banco 
do Drasil empresta a 16 %. 

Om, sonhorcs, pódo-sc, po;v~ntnra, sustentar n po· 
;i,;:lo dos dous om,,;:.rostndom com ama uolligu~l4a!lo de 

O Sn. StLvntnA DA l\IorrA:- .,,os deus que quorern 
nma inturpretac.ão wnis restricla em rolucão ao banco do 
Bruil, siío os que 10 tcom npt·osentarlo qucn•ndo a rcs
trieçffe. 
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O Sn. vtsCONDtl n!:IT,,nonwv: -Querendo, não. 
O fn. SnvEJIIA DA MoT'rA:- Estnu m'e rnf,,Jindo 

lambem ã opillliiu de V. Ex.; V. Ex. qllP.r, dof•nde, 
professa uma opiutão que combate a interpretuç1io dada 
pelo nobre ministro. com faurl~mento de que ollo d•via 
tomar por ba<e a. restricc~o do banco do Brasil, a emis· 
1ã0 effectiva e r•âo o mnximo da emissão. 

0 Sn. VISCOND~ DE ITAnOR.IIIY :-V, Ex,, perdÔe•mc, 
está ougan.ao, é ma.'(imo da ew;s,.ro, 

O Sn. StLVEIM DA MoTTA:-Ello sabe se é ... Mns, 
sonbores, náo set pelo que a interprel•ciio que o nobr• 
Jninistro dou agrada hnto a certas opiniões, porque acbo 
que es•a interpreL&ção condu~ a uma restnrção maior 
11inda do que a intelhgencia que dou á le1; dia é uma 
interpretlção que dá em re>u/tarlu uma morto lenta dQS 
pequenos bancus, o trazendo em result~do a morte lenta 
dos pequenos bancos, fica a ~missão do banco do Brasil, 
e 1icando a emissão do banco do Brasil, pure.~e·me que 
ella ainda mesmo e/evada ao m"ximo a qne puder che· 
gar, não póde tornar· se soperahu,.dante, visto que desap· 
parece a concurrencia da erois,ão dos outros bancos. 
Por i•so, sonhores, ~u não des••java que o nobre minis· 
tro tivesse dado esta interpretação. 

Tendo, pois, emitrido minlla upioião a respeito de uma 
questão que acbo de multa iwportancia, p•co d•sr.ulpa 
ao sena•1o de ter fdito uma excepção ao syst•roa que me 
tenho imposto, de não tomar p<rto nos d•bates do senado 
que pert•nr.nm sem de~ vida a homens mais habilitado•, 
e que ten hão mais fé do que eu no systema parlamentar 
da nossa terra. 

O SR. AIAN!lEL FELIZAIIDI'l (ministro da agricul· 
tura):- Sr, pre>i•lento, minh" posrç~o e~pecial rne 
chama á tribo na, quando meu estado de sande ar.onse· 
lha-me repouso e quiet•c~o. Tendo toma<lo pa.tte na 
discussão da loi de 2~ de a"oFto o d~ nccordo com os 
dous n11hres senadores que toem impu~nsdo a intelligen• 
cia dada •o § So do art. 1 o dest~ lei pelo Sr. ministro da 
fazenda, e pertencilndo ao ministorio que d"u a intel/i· 
genci& combotida, não puS!O tltiixar do explicar·.llle pe· 
rante o senado. 

Sr, presidente, minhls opinilles sobre a c.ircnl•cflo mo· 
nrtaria silo bem conheci~as; estão regi•tr•~as em dilfo~ 
rentes pagioas dos annae~ do sena~ o; cou,:ervo·as todas, 
11ão tenho tido m1olivos p•rll mudificar llma só dellas. 
Gontirnío a pensar, Sr, president", que uma das maiores 
cab.midades, que pó·le cahir sobro um povo ú o plpel 
moeda, ou provenha de uma emiis~o immedíat& do ~o
verno ou do ex·1esso e aboso de emissões banoarí•s ; 
cor1tinúo a ponsar, Sr. presidente, q•1e é verdadeira a 
doutrina exrlicuda ha mais de um sec11lo por Hume, de 
que a ahundanoia do meio circulante não tem outro ef
J'oito mais do que augmentar o pr~ço d• todos os pro· 
duetos, qna não r.vor~c.a o credito, qae não t•m tend~n
cia mnhuma p•r<1 r.~er bailar a ux~ rle juros. O mi· 
nist~rio partilha unauiuiemeute as idéas que tenho 
enunciado. 

Todas M na~õos qqe teem sido victiroaq do papel 
moeda, qn•lquor que sPja sua origem, teern feito sacri· 
fiâos e sacl'illcios grand~s paro ltho1tarsm se doi/e; e o 
iJra!il ha muitos uno os se esforça para restabolocer seu 
meio cireulanb•. 

Elll 1859, se propnzerno modichs para acnb•r com o 
pa~el·ruoeda do orig"rn bancaria; esse pro jacto, Sr. pre· 
sidento, ntacnva diroctume~to o m•l, di1puuh11 qu" os 
. bancos, dentro de corto o determinado pori<•d>, fo•sorn 
obrigados u s~ti&f;zcr a primeira de suas v!JrigacOcs, a 

pagar suas di•idan, trocando sous hilhetos por onro; ess6 
proj•r.tu importava segurawoutoa re•tricçfio do papel· 
mouda, [Wrqne é por tal meiO que raciona(rnent• SOl deve 
cllegar ao 1roco em metal, o nisto se p:,roce com a lei 
do 22 d; ~gosto. Eu chamo papel-moeda o. todos os Li· 
lhetes actualmente circubntAs, quer s•jlio omittidos pelo 
tllesouro, quer S• j:io omiltrdos pelo bauco, 

O Sn. FEltliAZ: -lnoonversivel. 
Ü Sn, IIINISTIIO DA AURICULTUOA: -]Ustamente; 

tudo ISLO ó pa~el-moeaa. Este JHOjecto, como se sabe, 
tem do passMo na cam:ua dos d•putarlos edOJVendo bPlrar 
em oÍSl1Dssão no sena•Jo, >Offreu emendas, t•ndentes ao 
mesmo /illl, obrigar os bancos a cumprir seus deveras, a 
cumprir urna condição sem a quBI mio deve hav~r banco, 

O SR. Fsnnu: -Apoiado. 
0 SR. liiNISTRO D.L AGRICULTUU: -~(as era VAZ de 

eal!linh.rem ~irectarnente as em•ndas, adoptarão medi· 
das ir .. tiredns, cstabo/ocô•1iO' a serie das que teem sido 
aqui apouta.tas. Sc•bre toda~, menos 11roa, e•tamns de 
accor~o, mesmo os nobres s•nadores, ntous iilustrados 
awigns, que comb1tcm a intelligencia dada pelo mrnis
tllriu. Sobre uma porém, a qua Sd refere ao§ s• do 
art. 1•, ba dis~rd~aucia. 

Eu, Sr. pm•idonte, devo declarar muito íraneamente 
a miull• ·vpinião inlliViüual; não está e lia de aceOrdo 
com a do meu ilhlstra,jo col!eg~, o Sr. 1ninimu d" f•~ 
zenda ... 

O Sll. D. MAr!~EL: -E' individual? 
O SR. liiNISTRO ·DA .AGRICULTURA: - Sim, senhor; 

m"s eutoudo qu•, qualquor qa• seja a intelhgenci~ 
ao1optada entr~ as duas upre!em•das, 11ilo uascem daln 
eJT•uo~ taes que tenbãu grande alcanc~ quanto ao .11~ 
princlp1Ll da lei, e que, por oonscquencta, nem a let fo1 
rrwogada por easa llttelllgaocia, nem sequer rBiliUrou 
o imperiu do papel·moada ... 

O Sa. o. MANOEL: -Como disse o Sr. visconde de 
lt~barahy. 

0 SR. VISCONDE DE JTADORAIIY:- E ainda SUstentO. 

O SR. D. ~IANOEL:- E' bom recordar, 
O SR. MINISTRO Jlo\ AGRlCULTUnA:,... Ora, se eu penso 

d•st~ modo, e d~vo as,iw pensar,porque, se uma aó daR 
medidas coercitivas a~re•entadas f,.s,e hastant~ p~~a 
Gonsfguir-se u fim, de c•rlo que as outras não dever ~r.~> 
appnreCC'r. l!:•ltls outras não pode111 :lcnxar lambem ~~ 
ter efr~ito wai• nu llletJOs e11icaz, tu!nor cu manar. f>ots 
porventura, 1\Uandtl ditrorentes causas conspir:lo em um 
me;mo sentido para alcançar um fim, porque apenas uma 
dellas deixa de e1.i>tir, segue-se que nenhum e1feito ba de 
ser produzido? Certamente que não, 

O Stt. FEnn.z:-Apoiado; deixoa de existir. 

0 Sn. VISCONDE llll JEQUITINUOr!IIA: - J!'oi apenas 
modificada. 

o Sn. MIN'ISTRO DA AGRICULTURA;- Sa outras c.~u.1as 
continuão a aotu11r, necos•ariamente o firo da lei se ha de 
alcançar em tawpo mai• ou m<~nlll curto. 

o S11 • n•nÃo DE QUAJIAIIIlr:- E' sem questão. 
o s11 . 1rrNrsrno IlA Aalucu~TUIIA: - Ccmo 1ão plau· 

si vais annbas ~s intelligencias dadas à lei, como os re~ul· 
tados praticos não lii!Tcrc'~' m~Ho um do outr?, eUJUl· 
guei que )l'ldia ~cc~dcr á 1ntelhgeucra dado. po a ma~orra 
do conselho • 

o Sn. DARÃO !JE Q uAn.\ul!l: -Fez muito bom. 
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O Sn. D. l\IANOEL: - lotelligenciRs oppostas, nrnhns 
plau>iveis, h:. de me pordoar ... 

O Sn. 1111\fTSTllO D• ·•antcUI.TURA:- Oh I quantaR ques• 
tilos VV. t:E~ .• senhores juristas, teem, a respeito das 
quaes cnd11 n m fica com a sua opinião? 

O Sn. D. MANOEL ;-Istco é outra cousij, 
0 Sn, liiNISTIIO DA AGRICULTURA; - l•to todos OS díaa 

aconteue aos senhores, 
Eu deveria, postoqtte muito peíor doqoo se tem feito, 

analysar o• difi'Jrentes arrig .. s da lei e •eus paragraphns 
e dizer a razão por que amb•s as intelllgoncias silo plau· 
siveis e por qu~ maneira uma me porece jlreforivel á 
outra; mas nilo p•lsso continuar, é.-me rnt1iramente im· 
~ossív•l e já as poue.as palavra~ que tenho dilo 8ào com 
grande e-fur~o e com l•r•juizo talvez de minha sande. 

O Sn. D .. MAN~EL :-E' pena, 
O Sn. P;~sroBNTE : - Tdm a palavra 11 Sr. D. 

1\la.noel. 
O Sn. D. MANOEL:- Sr.presidentA, cada vez me 

conveofO mais de que tive rrízãode oppor-meao requeri
mento do nobre senador pela província do Amazonas ... 

O Sa. Vo~.scoNCELLos:- Não se lembre disso, HÍÍ•l 
aguas passadas. 

O Sn. D.' Mo~.NOEL: -O tempo tem sido consumido 
Inutilmente ; o paiz não t•m tirado nenhum proveito 
da aiscussilo que houve bontem e boje ; quatro diu da 

·Semana passaaa forllo perdidos. 
O Sn. FERREIRA PENNA. :- Meu rrquerimento não 

foi que trouxe es1a discu•s~o. 

O Sn PREôtDENTE: - A ttençilo l 

O Sn. D. liiANOEL:- Nós e•tamos pre~enci~ndo no 
fim da se•são uma S•Jena, que 19m alguma analogia com 
a outra que Sfl paRSt>ll na eamara dos Srs. d•putadns: 
alli ga>t:iriin•se sesoúes inteiras cnm uma di•cussão que 
eu chamarei Ma•lemica; fallou-se muitos horas a res
peito das attribuicões do poder moderador, a re~peito da 
responsabilldadtl dos ministros nos actns desre poder, e 
hojH, s•n hores, o ~enado,no Jlm da sessão, quando devia 
aproveitar os poucos momentos que lhe resrilo pna !,ratar 
dos negocios sérios do p~iz, tem asllistidu a uma discn~
silo academica,relativamentc á intolligencia do um artigo 
de lei. 

O 811. nEstnr.N~l!: :-Peço ao nobre senador que q11ei· 
ra c•ngir· se li materiaem diAcus.ão; a mim, como presi· 
dente do senado, é qae competo cbsmar 4 urdem os Sra. 
sena•! ores que eu entender Que estilo fóra de! la, e 
por ora ntio me parou~ q11e isto tenha acontecido nesta 
questlio. 

O Sa. D. li!ANOEL : -Não estou fóra da ordem. 

O S11. PnE<ln&NTE ; -Nilo me 1·~Ht·o ao nobre senador; 
entendo qu~ todos os membros desta casa, qnc teornfallado 
sobre esta mataria, IA•m estarlo perfeitamdnte na ordem, 
c as•im n5o podem ser censurados. 

O Sn. D. ~fANoBL : - Quem disse menos disso, se· 
nhvres? 

O Sn. l'RESIOENTE: - O nobre senador e11á censu
rando • mun~ira por que so tom discutido na• cau.aras 
durantd ost!l se>&iio. 

O Sn. D. 1\IA.NoE~:- Estou narrando ns factos,.. 
O Sn. PIIEilDENTE : - Perdlie·me o nobre •enador • 

niio os deve ~xpllr de modo que a exposição pareça o~ 
oeja. UIDa v•rJa1•ira censura; peço-Jbe que discuta a 
muterta. 

o Sn. D. MANOEL:- v~u disculi·la, !DAR n[oesta 
porqoe não quertl incorrer na censura publica. ' 

O Sn. PatlBIDEIITE:- Discuta como lhe parecer, qoan· 
do se desviar da ma teria, terei o direito de chama· lo á 
ordem. 

O Sa. D. MANoEL:- Está em geu direito. 
O Sa. rnESIDENTE : - ~ao admitto na pbrasc do re

gimento que o nobre senador queira censurar as discus· 
sGes do se pado e menos os da cantara do8 Srs. deputados. 

O Sa ·D. AIANOEL:- Do maneira que não posso re
fdrir 110 sena1o os factos que se estão passando I 

O Sa. PRESIDENTI'l : - N4o póde censurar o senado 
nem a cawara dos Srs. deputados. 

O Sn. D. IIIANO&L :-Mas eU: do posso dite r que h:r. 
dou~ dtas o senado não He occupa desl& mataria? 

O Sn. PRE•IDBNTll: -!\las não póde dtzer que o se
n•do t&m perdidot~mpo. Sr. senador, reco que não 
continúo a que.ltionar e. a. duvidar a este respeito. Não· 
posso, nem het de permuur que o •en»do s~j~ censurado, 
" mer.os a oamara dos Srs. ddputados. Dtscuta a intelli· 
gencia da lei, se qn!zer .... 

O Sn. D. IIIANOEL:- Não quero discutir essa intelli· 
genr.ía. 

O Sa. PRESIDENTE :- .... mas não permittirei Já· 
mais que o nobre senador censure o modo por qua esta 
marerta' se está díscutio~o no senarlo, quando eu entendo 
que os oradores teem estado perf<itamente na ordew. 

O Sn. D. MANOEL:- Que t~l! Felizmente fi~a tndo 
Impresso, eu r•Ao digo mats nada a respeito deste inci
dente; o paíz ajuizará bem qual é procedimento do Sr. 
p·reoidente com os seus collfgas. hto, senhores, prov& 
a prdvencqo que contra mtm tsm o Sr. presidente d11 
senado, e pro•a tanto que, em um~ das ses•ões passadas, 
S. Ex. me aisse com nto tom de verdadeiro •nperior: 
• O Sr. sonatlor está olJendendo a gravidade do senado.• 
Nilo f<>i uma verd•deira censura que me f;z, e qnA nilo 
me podia fazer? Note-se que não dei causa 11 semelhante 
censura; eu tinha proforido estas palavras; , Niio sou 
o bispo do Porto, • em relação a um {dcto historico a 
que alludiu o nubre senador pela provincia de Goyaz. e 
o Sr. presidente, creio que sol!ria neste dia dos ouvidos, 
porque f.llo alto e a mioha voz não ó fraca, disse.m~, 
com ar de sup,rior ' Sr. sen.dor, não offonda a digni· 
d•de do senaJo, <'0111 historias de vinl10 do Porto; " 

O Sa. D • .MANOEL: -Concordo. sofi'ri uma censura, imputon-se·me o que ou não disse, e 
O SR. PnllstOENT!l : - Está fazendo uma censura á nem ao menos S. Ex. teve o cavalheirismo de dar-me 

sna~ch~ das di~cussões, nlío só no sen~do, como na oa· uma satisfncilo, quando eu repliquoi: • Pois, Sr. presi
tnaril dos Srs. deputados; quanto~ cnDltLra dos Srs. de- deni•J, ou usei rln paln•ra vinho do Porro?, O Jornal 
putado$, não nos compete saber como e lia aproveita o de hoje dá notícia desl~ inddente, o publico já sabe de 
tempG, e qunnto ao s~nado, entendo que as aisoussu•s tudo, mas o Sr. prcsi~ento nllo fez o qoc ll•e cumpria 
te<lm estado perfuitamonte na ordem o o tt•mpo tem sido fazer; isto provn a Jlrovenção t{UB S. Ex. tem contra 
muito bom aprovei tndo. · mim. 
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O Sn, rnEsrnENTE : .;_ Não tenho nenhuma pro
vcnçiiu. 

Pois a vós r.umpro apBntar ns vor!Hr. do orçamento om 
qoo fHL!ls economias :w podr~m r~uli~·u. N:lo é conve .. 
uiento, por excwplo, a mediJa. lcmb,·ad.l ~do Sr. mi .. 
ni.~tro da fazenda. a cruis,To u" bilhcteu rlo thesuuro ? 
Pois cumpria subst.<tuir esr:t mt«lida por outra, afim do 
que o govArno uão ll~uo priv.,do dos meios n•lccssarioR 

O Sn. D, MANDE r. : - O h so tem I a 6 antiga, eu 
tambem a tenho. V, Ex. oabe melhor do que eu as 
razúcs dessa prevenção, e, se n~o as sabe, cu as exporti 
cm· pleno padamento. 

Por justificnr ~ rninhl opposição ao requ•rimento, 
sou intcri·oml.ido desta maneira; mas o que é averiguado 
,; que até hoje apenns o nobre Henader pela provinda 
do Rio de Janeiro disse muito pouco relativamente ao 
objecto importantíssimo da dis~ussllo, isto é, muito leve
mente tocou no di'ficit, e mandou o Sr. ministro da 
fazenda estudar daqui até maio para vir propõr os meios 
que o estudo de S. Ex descobrir, a fim de fazer frente 
ao inimigo cnmmum, chamado deficit, Já se v~ que eu 
estava bem informarto quando disso na casa: • O Sr. 
ministro da fazenda não vem cá para assistir ri discussão 
das alta8 quest~es financeiras d~ actualidade; vem para 

'ouvir expressões um.pouco acres a respeito da inlelli
gencia quo deu á lei do 22 de n~osto do anno passado 
!elativamente á h cuidado emissoria do banco do Brasil; , 
e o senado est:í v•ndo que eu disse a verdade, e o paiz 
saberá, quando ler as nossas dlscussl!es, se com elleilo 
Dão se chamou o nobre 'ministro d~ f•zenda, principal· 
rnente, 'para a discussão a respeito tia lei de 22 do 
agosto. 

para dnigir a ,,d:nil!Ístrucãu . .Era , fJUr cx.;w plu, o 
augmento de impo~tos? Pois euwpria provar quaes 
flrâo os objectos, snb:-1~ que csst:s Í.!lliHJSlos po1.1em ber 
lancados sem mr.íor dt>.trimenw t1u p;liz. N!!tÜ.L Ui.~to 
se f11Z. e mandou-•o o Sr. minislm rl11 f,.z~uda estudar 
os meios de supprir o deficit par~ apre••·nt•<-los om runio 
do anno que vo•n J O r.• Ülo •l vordl~t:irameniO irri
lorio ... , Qual ó o sorvico quo vóo assim prest•mos uo 
paiz? 

Nas, visto qus o Sr, minÍ<tro da fazDndJ veiu á c.>sn, 
vou aproveitar a or.c,siiio, qu• ó llpporton:.~, pura entmr 
aom cllo em uma. di~cussão Hobre este ponto princip>l. 
Eu ainda c•p•ro qoe o nobre sonador pela provind~ da 
Babia, agora ou na 2' discussão, cumpra a promessa 
que fez perante o sonado, de !Ilustrar com alg.uismos 
que se p6de fazer no areamento uma l.luniuuicúo, jâ oj:'t, 
na importancia do 7:000:0008, o <·nt[o r<il" dnvo01os 
perder esse ens~jo pam dar o m:âor desenvolvimento 

Sobre a resolução quasi nada. se tem dito, e o Sr. mi
nistro da f,zenda f~z.o que lhe cumpria, assim como o 
nobre senador pela província de ~linas, como presidente 
do banco do Brasil, tomando a palavra P. respondendo ao 
honrado membro pela província do Rio de Janeiro. 
Não podem, portanto, SS. EEx. sotrrer a mais leve oen
sura, porque cumprirão o seu dever, fizerão o que faria 
qualquer ministro, quolquer presidente do banco do 
llrasil. 

possível ás idéas do rJOhre 8<!n~dor. entrando com ciJe 
em uma discussiio larga, froncn o leal; ostc é o mais 
importante aeroico qoa de. nós exigo o pniz; e esl<lU tão 
convencido da iJ!ostraçiio du senado, qu~ ouso afllrrnar, 
sem medo de errar, que é posMvel tdnaa nestes dias que 
nos restão instituir um exr:mo ncurn~o '' respeito dos 
meios mais proficuos de debeli•r o deficit. 

Podemos, Henhores, p1·esciurlir do llutms discussõP.s 
de menor impowmd•, para Jixr.rm"s a Jlossa atteucão 
sómente sobre este ponto quo lllo p:.r1co o mais urgente 
da actualidade, E de r .. ito, tendo r.ós r. obri~acão d11 
pagar douq emprestimos, um cm ISG3 de á 000:0008 o 
outro em 1864 de mais de dons mil niles de libras ster
linas, devemos preparar-nos com tempo Jlar" podermos 
lazer operaçGos de credito qae nos r•onbiio CIIl vircum
stanoiaa de pagar esses dons emprcstimos. 

O que ó verdade é que estamos no terceiro dia da discus
ui!o da resolução, e OIJUe é que este pobro Brasil t~m visto 
fazer em seu beneficio? Que medi<las, senbores, se teem 
lembrado para debellar o deficit? Pois os estadadistas de 
polpa, que leemassento nesta casa, ainda não pensárão nos 
tneios de ar.abar com o deficit ? Pois não temos todos 
obrigação restricta de lembrar t11do quanto nos oecorrer. 
em br.neficio do paiz? E' só o governo ? 

Ou, parece-me que, sem plsuar por exagerado, posso 
amrmar quo é posoivol pagar com os nussos recursos o 
primeiro emprestimo d.; 4,000:0008, que se ha de ven
cer no I 0 de janeiro de 18ti4; m•s que não é possível 
pagar o ~fgundo emprcstimo sern recorrerá uma. ope
ração de credito, a um segundo omprestimo, o para isso 
é necessuio prepararmo-nos com tempo, o scbretujo 
n~o deixar que o nosso credito soll'ra nem lovemente 
nas· praças da Earopa, mórrn•nte na de Lonares; o, 
senhores, ae estes d~ficits continuarem a appareeer nos 
orçamentos i se a Europa, que Rabe perfeitamente do es
taao do Brasil, vir que r1ós niio cuidamos de ]lagar 
nossas divtdas, que pulo contrario todos os annos as au
gmonhmos com prodigalidades, como poderemos con
trahir um emprestímo vantajoso p;ra pug1r uma divida 
avultada em 18B4 1 

Desgraçados do nós, representantes da nação, se para 
r.uarmos nestns casas chamadas parlamento, para ex
pormos os nosios senlilllontos sobro as cousas do pniz, 
.Procisassemts da mão do governo, da tutela do poder 1 
Eis a razão por que, nesta casa, eu nunca fui de opinião 
que se chamassem os ministros, a não ser nos casos 
determinados expressamente na nossa lei fundamental; 
não me persuado que os Srs. ministros venhão aqui dar 
lições, ensinar o que devemos fazer a bem da nossa 
patria commum, tanto mais porque nas caias do parla
rnento ba sempre representantes ministros, e por conse
quencia q11alquor esclarecimento pó~o ser dado pelos 
ministros presentes; o, se no momento não o puderem 
fazer, d~ noite podem entendMr-se com seus collegas para 
no dia seguinte prestartlru todas as informações q,ue a1 
camaras exigirem áelles. · 

Entretanto, na outra camara deputados muito illus
muos manoárilo emendas ou artigos ntldi:ivos, nos qaeos 
consignárão notaveis diminuiçOes da dcspeza, e tudos, 
súm excepçil~, forito rejoít•rlos; o que mB faz crêr quo 

Senhores, visto quo não se quer quo no senado ostB ou o ministerio nilo tem dado a est~ objecto a atten(:iío 
anno se di sou ta o orçamento, o que cumpri' era tratar que olle merece, ou então, como dis~e o nubro seuaàor 
das quost1i•s n::lis momllOtoms diL actualictado, princi- pola província da llahia, o ruini&torio niio quBr que a 
palmento daquollas que toem immadiata rolucilo carn o o~posição tenha a P.ioria da iniciati'va das reformlH, da 
drficit; o que nos cumpria ora apontar os m~ios de diminuiç:io da despt•za; rJuer reservar pai'•' sí esta gloria, 
facer f•ce ao de(tcit. E' a er.o.1omin? N:!o ostuctnstos o o ~or isso uilo f,.z csfor~us pw• quo i'as~e o orcamonto, 
areamento, senhores? Estudastes; é a economia?· vfim do rm U•tio apl'l:s1r;tar rss;s gr:•n~cs ucummi11s, 
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tornH digno das b~ncio t~do prla r1rovi1ria de Minas por m&is esta prova de 

Eu não posso ncredit"r que seja a f•lla de attencão 
d.1 parte do miniwrio i posto <jue o miuisterio não 
conlu s•niio s~is mozcs da existenc,ia, ludavia já ~ tempo 
basta fite p "'" r.oullccer quacs são as verbas do areamento 
flm que SH pó.lo Cnar economias já e j:i, e essas V•rltas 
forão indi~adas pelos illo~tro~ membros d• opposiclio na 
c1mara dos Srs, deputados. 

O qne nos cumpre fazer? Sflguir o exemplo d~ cam>ra 
dos Srs. deputados, apresentar todas as nossas i•léas 
n respeito do estado do paiz, formular em artigos addi· 
ti vos ou ns mesmas Héas dos nossos amigo~ daquella 
camara ou outras, e otroroce.Jas á consideração do senado 
s~ o govorno as ·rejeitar, e o senado eBtivcr de accordo 
com olle, nós teremos cumpridp, o nosso dever. s~ o 
governo, por causa da estreiteza do tempo, e receiando 
que em resolucãG, voltan<loácamara do~ Srs. deputados, 
não p•sso este ••nno por !alta de numero Ic~al d• d~pu· 
tados, nó; não temos nenhuma responsabilidade. Eu 
porJerta, senhores, Janc·•r mão do; additivos a que o mi• 
nrsterio se oppoz, mas core fio na promessa do nobre se
nador pela província da B h ia, e osparo ver as em•ndas 
qu• alie vai off•reo•r, tão impottant's que fazem baixar 
o ·a~{icit consrdoravelmente, e talvez equilibr~r a receita 
cum a tlespeza, 

Senhores, uão e•tou disposto a votar por augmento do 
impostos. Felizrnente vejo tamb••m o mini;terio nesta 
oispo;ição, e apezar do que disse o nobre senador p!-la 
pruvincta do Rio de Janeiro, isto é, qoe se se conven· 
cwsse rla n~ceosiJa·l~ de novos icn post•'IS ou de aogmen· 
hr os existentes, nfio teria duvirla de concorrer para isso 
com o sou voto, nesta p11rte discordo completamente da 
opinião du o obre senador. E' mmha conviccilo profun
da '!Ue o p:.iz não póde carregar com novos impostos. 

O Sn. v,sc•>NDE oE IrADORARY: -Eu não disse Isso, 

O Sn. D. MANO EL: -Creio que V •. Ex. falloa em 
hypotb•SO. 

O Sn. vcscc.~ne na lunonmY: -Disse que, se me 
convcncessew, d•ria o meu voto. 

O Sn. D. MANOEL :-Eot~u não está conveneido 1 
() Sn. VISCONDE DE lrADORARY :-Por ora nito, 
O Sn. D. AIANOEL .-Mas se se conveneer, vota 1 

sou p •lnotiswo o civismo. 
Se fizesHernos n:sim, so oxa.t!Ínassemos o orçamento 

tiio lliinnciosam•nte, os mini· tros nrro ousnriilo m11n1ar 
<lar 30:0005 para aqni, 20.0003 para hlll, 15:0003 para 
a•·olá a titulo de servir-o p~Jblico, por ossa caixa magira 
40e existiu o q11e nã:o Rei se ainda oxiste; essas 11jodas do 
custo contra a 1~•. e"' c; ajn>tes feitos cout presidentes 
não se ttrl~o v~rillcarlo, o mio appar. cerião tantos es
candalo,, a qao ó prooiso, é indtspensavol pôr termo. 
Um individuo que ó convidado parJ presidir orna pro
víncia, diz: • Só i roi se me derem tanto, • E lá vo.l a 
orJem para a caixa magica; euc presidente recebe nu 
thesooro & ajuda de cu&to mara&dJ na tabella, e, quando 
se !.lia nesses esoaodalos, responde· se : • O prestdente 
tal M ao tbesourú busc. r os 4:0008. • Quando elle foi 
tambem á c.ixa magica receber os 10, 12, Ia. e ils reza~ 
20 contos dueis com que o governo o mimoseou. J,to n!o 
ó rómente di~perdido~ ó, perd~e-so·me a exprels~o, uma 
vordadeira vergonha para os preddentes e para o governo 
qoo tom reduzido as presidencias, log.res t[o impor
tantes, a uma rerJadeira especulação, Por exemplo, um 
inaividao ó nomeado presidente de Pernambuco, recebe 
16:0008 a 20:000$, deixa-os no banco la! ou na casa d~ 
banqueiro F., mtlte·se em um navio do guerra, vu 
comer boas mangas e melancias, e depois do pc ocos me· 
zes vol11 para occupar um cergo ainda mais e!ev~do. 

Eis a·raz!o do estado ruiser•vel em que nos achamos; 
ni!o 'ão aF dcspezas proficuas qoo nos teom indtvidado e 
empobrecido; silo essas prodigalidades, são esses f.vo· 
res, esses escandalos que teem levado as financu do 
paiz bO estado deplorava! em quo se ac!lão ; são essas rA· 
formas fjitas unicamente para arranjar afilhadas, s!a 
esses c<ntos de c~ntos do réis dados á$ mãos cheias a 
meninos, que bontem sabir~a das academias, e· qoe, 
m~smo assim, segunJo me dizem, nas secretarias não 
r~digem dUelos, servem de copistas (s~o muito colpados 
os m~mbros do minis(erlo de 12 dD dezembro de 1858, 
que fizerão essas reformas, nas quaos não tirerfo em 
o.ira senão arranjar alllllarlv~) s:io esses consultare~ 
do 6:00JS. , 

Quo e•c\ndalo I E o quo fazem esses senhores con
soltores ~ Uma carta M conselho, que é uma coosa 
bem boa, mórmcnte para um rapaz, o 500$ por moz ... 
Ora, s1nbores, oonsullores ... para que consultores 7 As 
so-·rctarias estilo montadas, nellas sempre b~ homens 
bob~is para fazerem o serviço que incumbe aos tacs 

0 Sn, VISCONDE DE lrADORAiiY:- Sim, senhor, ·consultores; e agora, por exemplo, csião os consul· 
O Sn. D, MANOEL: -lllas cu digo que nem que me tores nas camaras, e quem os sniJ, titue? Para o impe•. 

convencessem; era necossario procarar·ootro meio; ainila rio vai-se buscar om auditor do guerra, quando tl certo 
tenho para mim qoo o meio das economias era 0 mais quo, se tlle quizor comprir os seus devores da aoditor, 
profhuo 11a actualidade. não lhe rest-rá tempo par~ desempenhar as funcçlle.s da 

0 Sn, VISCO NOE DE ITADOR.IIIY :-T~mbem CU, ~o::~l~o:o~ ~~~~r~:j·:ot:~~~:~~:~:e ~:~~:g:~~ l~0~~:~~-
0 Sn. D, M.1NOEL:- Ain!la me persuado, so não paralysados DJuitos pro:essos. 

ma convenço, do quo osso recurs~ 16 bastava para trazer L~ estilo jazendo "as lomlezas algons militares qoe 
o equilíbrio da 1•coitl com 11 despeza. Todos os nossos talvez tenhão de ser absolvi:los; de maneira que o go
malcs t<em vindo d.s prodigalid•des, o nestn oc<:asiào verno até se lembrou de dar om subotiluto ao actual 
ó preciso qu~ se ent,nda qus não mo refiro nem a esto auditor do 'guerra, como consta das discussões da outra 
nem áquollo ministerio. Sonhares, um dos maiores ser· camara que cortem impnssus nos jornaes. 1\las tu lo isso 
vicoj, que se póJo f.zor ao paiz, ójustamln<o o que n~ o que é?&' patronato escandaloso, ó afilhadagem, é a 
c1wara dos Srs. deputados prestou um illmstro membro accumalacao de om[JrPgos, c o pobre thesouro pague to· 
yela província de Minas, o Sr. 'l'her.philu Ottoni. O dos es;as escnndalos, todos essas a~usos, todo esse infer· 
exame mais acurado do tudo quanto se tem foi to, a cri- na! patronato, 
tica mais swcra sobro immcnsas dtspo::as decretadas a E porque, senhores, desde já o ministcrio não pro
ti lulu do s11rviço tmblico para ollsoquiar unicameute a pile qua se revogue a dispositão da lei quo concedeu 
nH1Iudos, é pu r corto urn serviço digno do agradeci- G,OOO:OOOSpnra acoloniskç~o? Não ú uma verba om que 
mcrlt·l i eu, ~om 1 bl\tSiliiro, roni.lo gracas ao nobre depu- .so póde f•zcr grande cconornin? Ambc-;o com a f"cul-



tlndo que tmn o~ .~·~rno dt: gasl<~r 1),000:000$. r.om quo, !lados e pnrversidndus para que soji•o cohibitl~~. e n~o 
l.<nltum? Cum colonos? E' p'n encher n )Jarriga á levom o paiz no nby,mo. 
~od"L!ade central Utl c:.loni.•açiio, ti para so dar ordenados I•npostos I Subrc IJllO objer.t~s so podorn hncarim
.f'lllJ!DPR a eoms prw·aidt•s. E Cl pubr~ povo qae cnrrc- postüs r Não btst5o os 2 %que lá vo1a no orç~nwnto 
~U·l r.om Ht<lo Í>l(ll sobro M P<•hres lavradorAs, qu" <lstão ••:•brnohllrlissi· 

Ir. nllo h a um~ vos qua se kvant~ para clamar rontra mos, qu• r11~~o sen1 braço< o in lividados r Ainda quereis 
!soo? 1> consom~m-so SL'So·Õ<ls inlllirag com discu!súP8 novos impoito~ ou o augrnonto rtos actua•s 'f Foi pepa 
.• oJtr• a fr,lelll~•n•,iA ,j,, UDI~ Joi! Do nrdinnrio, qnondo lfUO O t.1i impo~tO d's pr,.fi•SÕ S nilo V•GO[DSS< ! .. , (l 
d•'ll~ ll(lll\,'!U lqbeis disculoru, um prú o c.utro contra, a 1 Sr. ministro da f,zeoda disso squi qno so tinha •spocula· 
w•tor·i,; lieo C.fgot.ada; asGim, Jmt .• va portu.lo I{UO dous do com e•sa di<po:i~ã~ legislativa; nm• S. Ex C)l1f3• 
11rad"r"s fa'l•;sorn, JlOTIJII" nmho< falhvilo h ,m, def•n· no u-se. N.~o ha dul•rln nenhuma quo nó•, eu o os meao 
tlcn lo cn·i• um a fU (>pi~>i5o, enlrchoto a•sonta-so qne nrnigos pohticos, mostrámos ao pa1z qua•s erllo os Dga• 
é rn<.lhúr cnntinuar nnst~ di&<~ns.<3o do quo tratnr dos r/Jes r.lumndoq ~migos ~o povo, q11o o tinh5o acnhrnnba• 
mobs de d•·bt•ll<tr o dtf1dl Pois ti para este {IOillO qun eu rio com tal imposto: nós drziamos: • So algum dia lirer· 
cbnmo a atl:lnc\o do rwbrd sou~<lor po!•l Ri•J d• Jan•·ir·•, mos inJJ,wncia nos de•IIJIOS do poiz, rsse impost? ha de 
•!DO muilv J•t\tl•l auxirlar o scua.lo r.om as su:ts Jnz•s. ser nboli•lo; nós o di7inmos na impr6n~a, nas nos.<as 
.11bm>luno n. di~cus~;l~ sobre n inlt:ltigtHJcin tia lei tle ·)2 casa•. a no•~os amigou 1101 mq~Hng1 que so colebririlo 
>la Agosto, o or..·ufl~·S!l dos meios de tirar as tloanças do na cOrle do Ui o de Janeiro; di:iamoe n ver;Jade, e tonto 
jl•Í7. t!o rr.ta.Io dr·J>loravcl oro qce ~11nebilo. mais, qrw nos obrigrímos da mr.neira mais ;o! em no a 
. l> vmh<t rl s~. miní.-tro üa ·~ricu!lou, dizer nos qno fazer todos os •·~!orços p.ra qno se revo~as•o o impo•to, 
~ ~o a i•<l•·lligencil• indivi~u~i é ur•posta a dtl SPIIS coi· se porvontur.\ fus;e posto eu1 prnli,,a. Estamosj~stiftca· 
l~g~; rl1• ~nhl nele, rnus quo trobns ns iote!li:l•ncias •i! o dos ou não, 11ós qoo fi1.emos oppo;icão a esn medida 
r.luuslvr.b I Poh, meus ~•nlror.·s. n~o i1·, meio .t.,rmo ;• impen,ada ? _Não ó o mos mo nol1re ministro da r.zend~ 
o!u 6 t-crdaddr~ a iatP.Ilig.,n<ia rl:u.fa pelo Sr. mini mo qne no seu dis.·nrso do SP:I:tll·f<ira lOB parer.e, dbse quo 
l'd f.zonda, ou J\ qne dtJ!l ~nobre vi~ccmdo de ltilhornlty, essa imposto niio podia r••allzar-se? P~is bom, senbo
uJI,Ja &ão oppo;tas, o re são t•pp<•·tas, niio podrl!l ~or rd.<, nqni está a justili~~ção do nosso proco•tímoDIO, dd 
Jmi>~A Jllau~ivei.~, uma ó nnr.clsariamentc !al~a, o se a n·ma opposição a osso impo•to, a•sfm nn camara dus de· 
lttelli1.n:1ci3 6 falia, nfto pt.dr. sfr plan;iV< I Nii<J entro putado.~ como no iOn3do, ~; porventau tutto isso n~o 
ne!la IJOCtlãO, porque u:io l<miw ohrig~çiio dtl entrar foi pondcr.do, nqui prindpaJmer1te, pelo nobre sana
ne:J~. r.•Hll <JOI.ro IJUo o Jlliz •r o con~nrn: nfio é por dor pulo Pará? Todas essas me fidus i1ão !orào analysa
lar diffidl n t>rofa, pelo contrario, a IIIUilo (Jdl, por- •las com o criteriu qu~ di•tioguo osso iilastre orador, e 
(JU~. ro:n d"fc•ito, so on tornnsse parto lll discuostro, nada com aqoella Sl'ienr.ia lheorit'a e pratica que oile possue 
,tid.~ de nll\"o; rcpHr;ria o quo M dito pelos aollrcs ora- cm elevado gr.io? Como, portanto, vem dizer·se qua nó~ 
dt.rrs qn~ •~·~ pre:edoràn, c~pecu!nmus, quonó< p"r t•ctica dis!emos •o povo <lUU 

Mas, senhon:s, ns nossJs circnmst~ncias silo r ri tiras, era uma callmitlade IJU• li•<·>se p1ssa•Jo em lei um• .!O• 

lií'.l nte.r.mo mnito criticas, é preciso flzer gr.>ntlcs e~o- melhJnt'. disp<•sição, tjnando o governo reconhece ht•je, 
not.1hr•, é 1>1htcr comocar, por nxompla, pell repntiç~o r.omo reconhtl<'oU ~elo orgilo d,l Sr. mini;n·o da fazeutla, 
cln gnrrra. Ni,o po~omos ler 14,000 praças ? Tenhamos que esse imposto n;io p(t!o realizar-so no pniz? 
lO 000, r:omt.nto qno 1rão nos tnrnemos calúleiros; n:io li:~pecuh\ruos ta miJem com c.<sa r.e!,hte rPguiamento do 
íO P"-n!O quo n~o ha governos calo loiros, e eu não quero sello, q•mn<l~ mortos repre!t1nl•r•t s ,ja noç;io Alll llmhai 
courorrer de munoira alguma, para que o govt•roo do a.l caMs rio parhmuutn nutlão j~ apont•d> todos os d•· 
l~<u pa•J, tenha essa peth!, 011 que, para pagnr~uus di- !d:os e v1oio> d~sso ar.to pr.ecipit~du? E devo di~er o que 
VIdas, t•nha necessidade de pedir, cu mo f •. z•m o~ po· ma oonsla : es'o n•gnl~m~oto n~o fui Hnbroeltitlo ao con · 
brts particul~rcR, dinheiro a 1 e j!% aom~7, j:\ se sabo selho <lo esta•Jo, o entrelanlo aqui so perguntou bonteo1 

O moamo digo A respeito da repmicão da mnrinha; ao Sr. míniotro da fazenda: • Porqno não snbmeueste" 
r! h pokruo< ter 40 na rios arm>dos e tripulados, IINiba· ao consclilo do est~do a in!crprar~çiio da loi do 22 dd 
~""~ 20. fdns, suhrotud~, t\ noccssarlo cortar pdns la· agosto 1 • EsRO r.gulamooto não foi n>Jm podia ser ex~· 
drueiras: c1iuheiro tomos gtls, disse o Sr. risr.ondo de minado P•1r to.1os os ministros do gnbinet~ de 12 dP do· 
AJ!Jaqucrque, c ncrcscentou-furtO·M rneoos. Estl c:~:- zemb.-o; foi apreso o lado nas vespcras da viagem do Suas 
pres~So dei'O ser explicad~. romo a Oiplica o pndro An- ~!Jge;tades no norv; foi lançadJ á quoima·roupa na e~rot 
l,mit~ Vieira na sua Art1 de furlar: furta ae por diif,. do~ ministros, ellea n:lo tivor~o tempo do exatDina-lo, 
rMtes m•n•·ir•s; por exemplo, quando a um pr~sidenlo Düm era trabalho qao pudesse 1cr e:uminado om poacas 
em I'JZ 1:000$ uá-se lO.OOUS, !urtn-sc G:OOOS :i nação. hom; era preciso meditat-se oro casa, par~ depois poder 

Sonbotcg, chso esta verda~o. porque niie ues~j~ senão ser dí~cntHo onlr• os m•mbros do g·1bin~te. E nilo ó o 
nma ccula uniua- agradar, savir, f,tzer o bem do o obro minislro da f•:cnda o mesmo que na camara do.! 
nm~ pa•l, JlO'.qoe o meu paizjã mo dou tudo qa~oto Srs. dopatados aceitou am urtigo additivo autorisende o 
podta oat o aluda rue esti mant•ndo, porqae tatnbem guvnrno p!ra rover~ssP rogulamontn? i'oãoé S. Ex. opri
me dá diol~t:iru aqai e no lel(llr do juiz. A minha liu· moiro a reconbrcor qao llnhnrnos razão de sobra, quantlo 
saagetll pots é a liugoagr,m quo deve ur um ropro~un· atacámos esss rega lamento? E' taatieal Poisét1cticaexp6r 
U•nlc da naçlío, priocipnlmente qu~ndo ns com~d teem no paiz a wr.lade 11ú.• e crúa 1 1>' tactiaa quanao o mi· 
d•••gado ao p•>nt~ cm qud estao, não aigo qn<~ por cau~a nisterio que se sega e ó o prirueiro a dizer: • Com eff•ito, 
1ó diJ actu,J U1ini1torio, rofiro·m• a todr•s, t•lve: ruesmu esto regulamento tl impons,do, precisa do grandes alto· 
a •igurn a qn11m ~u opoia;so; amicu,, plato, ~ed magi8 racõus. • 
am•ca lldritcs, E' o caso do orador srtgra~o quando Pois podia cm pouco trmpo f<IZer-se, se não fosse a 
J•r~ga ·'0 povo do um nair. onde a. r.orrupcl!o tr.•sbordn; vapor, c,mt immen a papel:<rl~ qtw nos foi di>tribniJa? 
t\ o c:.s.1 <1a C<c~iptura 011do soM qun o proJIItr.tt foi l'ttdoistosofoZIIYapor,som crit~rio, semexnm~,o•gor:1 
n:nn•la j,, dnnnue1 :r a Ninivo n~ suas wald;1des o perver· o Sr. ruiniolro está •H ven•fo 001 grandos embaraços. O 
~r.h1ea, reis" •Jra lor politLo t~m !.le dcnundar as mal- quo ralo ~ quo c!lo vai er.l'wt.Uldo !UJVO e doccn:onlo 

• 
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r~!6> 1'1l;l111anwll(s; ;i provor•;ii•J qu•l fo\r t•uolo n1.1is tom 
)HJ dd admiubtt·a~;lo ha U•l •ur obri~•olo n p·•olir n11v4o 
Etutuds11~õ ·:J par.., alt~:ríJr rnuttos uutros r,·~ularu~ut'o~. 
Que l'jJÍgr.1JIIllla fc7. S. Ex. IJI) Hui olo s"u olo:l·:ur•u! A 
cacapuca ulio soi para IJUBJJJ fui.. }!Js ou t:OJHlOr./o t:OIII 
S. l,x. p··t·f•ilamoiJLU, tonlto ai to m1is do nn•a vez que 
nãu ~u gov"rlia som juizo, Póolo dgUP.ID guvcraur se111 
~uu·lo sci•nt:ia, som gl'aiHiu talento, t:er••aurlo so ole bo· 
meus h'btlitados. 'I"" o ajut•m, úto so tom vi.•to; m•s 
ROVOruarsota juizo, metteuolo na cao•c·l paJ&Ínas" pagi· 
ll:tB de aulcorus, repe.tindo·•s "'' caumras, o dcpoi• en· 
<:hortilnJo·asOJU l'••gulamolnto~ ... E' us,imqote su govrrna, 
é a~sim qn., so adluinistra um povo? O~<s' ! •. ,mo cwbro 
ministro; jui~o. sobretu•lo. N:lo digo '1'10 se pn1•a go· 
varnarcom estupi>J.,z, pur<ru• olwcMm ~~~d~s•r ostupido 
IIIHr juizo; m>s arna IUtoiJig<ln·,ia meohano f!UC vej.o as 
"ousas com pausa o boa vnntjlt! •'• >olrvir u paiz, q11• 
rh1111a homens cunspicuo.< o h~bilito~los ... J•ó.Jo c~ga• 
llldllto govuru.lf. Não vuollool•>, bmburt, os miuistros em 
& .. ell ciraurnstancias dfa;r.utir uo p:tri.t rnco to t•.lrfa,s &íl quds• 
:tles: hav .. rá nl~uecu quo a. <Jiso·ut•, e em nos<o paiz te· 
UI OS alguns O~OlUfJ{Os U•J mini>lf<lS <JUO p•lUilO foi lii<l, mas 
que teem juizu; nas Ol}l·il~iõas prt~ci~as e&flt:s IDlnlstros 
ac/lão colleg.•s ou amigu• quo >U>t··UI··UI as discu:tsõe<. 
V. Ex, Sr, winbtro, é accu>a·lo pala oli~at·chia do oiio 
•aber nada de Onauças; ""'" V. Ex. vai Sllll camiuho, 
usou ole uma ironi•linissima; "'' taes do lamina noa tle 
f!UB V. Ex. füllav" !ta pou!:o, cartão horrivlllmente I 
V. Et. talhou cat·~ pu~as da boru tan•allho I Para quem 
rulo se.i, nem V. Ex. ruo r•vela. portaouo, Deus nfugeote 
da terra da SanhCruz os dooudo< D~us nã·• consirota que 
nos governem homens sem Juizo, corno disao o Sr. mi· 
11htro da f •zenda; J)aos permilla. que hnj • Stlmpro na 
direcção d4S oaus~s pn~li,:a.< huwon; de tiuo; h"mons 
que n4o se cunt~ntnm com es11r1!Ve1' rt1sm:1s t~ reunas de 
papel, mas que escr~v:ro poucas folhas e buos. 

Não é, COfllo. se di<se por ~Lton.;:io li opposiciio, nã:o; 
é por ama neces•idade do paiz, da< reolaru;tçi'ío~ do povo, 
qu~ o Sr. mini>tro da f•zenda o s•us collegts o; lu o 111ar· 
clmndo em Ulll caminbo m.ito diiT,ren!o do que o que 
trilhou o ministvri•J passado. O Sr. mini~tro mlo Cju•r 
wadio1as que poss:Io provocar as resistoncias; uote.so 
bom est~ caral•uca, talhada nao s~i para qu;ru; o Sr. 
ministro diz: • Podemos dar s"tisracão a todos, rl~mo· 
la ; podemos marchar •lij maneira que agr.ode á grand11 
maioria sem procurarmos sabor so silo d;L lig• ou d• 
oligarchia, se são conservadores com criterio ou libe· 
raes acautelado;? Pois rnarchemos, • Vão assim-que 
uao hão de ir mal ; mas obri~ar-nos, a nó• quo t'wos 
juizo, ( quiz aind• dizer o nobre ministro) a s1guir o 
.:•lliinbo errado que triiMr:o os nossos antoces;;oras, 
cí· na verdJde exigir tanto do nó.~ que não podemos nem 
devemos satisfazer a essa 1 xil·mci•, 

Declaro quo niio apoio· o actual ministorio, too ho 
dito fsl o muitas vozes; was, mcusronbo ros, d prcr.iio pro· 
cedorsemprodomaneira que entro dons males so cscolb., 
o menor; ó um principi" de d1rcitu uatur.l •. So eu oh· 
scrvar nlguma too doada Jlara quo homend seol j ori:o 
s• jlo cbamudos ao po~ur, declaro a V. Ex .... 

O Sn. rnesroeNTil: - Permiti~ que lbe diga o ~},. 
s~rvo quo niio :;cho muito propria nem conveniente a 
linguagem, de que CHI~ UJando, 

O Sa. li. MA~OI;L:- A!aG repilo que, se cu observai 
:d~uma tlln·141ilch para is<o, u<claro <JUO, 3Jl<Z&r <I~ r c· 
IJllilhllcor 'IUIJ o meu auxilio d fr.tojui~slmo, estou prom· 
pio 11 da-lo IO•lo &o 111inisterio. Eu coutribuir psra a 
;mons!o da olfgardtia I Não, uilo. E' a m&ior dcsgrac• 
•fli•J fJó.le ~conte :t•r ao meu p•iz. Com i!lo não <JU<!I'Il 
dosconlll!'"r 'laO 03 o:ignchiu !Ja IJomen~ C3jl3ZCi, 11110~ 
s[o tenaz,~ "IIli uas opinill.•s, s3o homens do nnt.,s auo
Lrar que toro:or, na phruso do S~ do lfíranda. Eai t>l 
cusol a&tes o qae ''slá. 

Eu não •Htoo beCD com o mini!terio; prlodp1lmolll~ 
por~uo não cort• largo p•las l~drooir&R do qne falia ,, 
pa·lr•J Autonro Vioin; rão eslou bem cow eilo porqu~ 
não acdtou na •!amara dos dopntados ewen~as mui lu 
imporranl.e$, muito ~eosat.tR; n:o ratou hf'fll com ell• 
P••rque conserva nR rcplrliçõcs chdaa do vadios ($d cu111 
•:crt· zl), moços dd bem gor.to, quo ~6 .vau a! li fnmu ~ 
convorsu; :I:OOOS, 4:0008. 5:0U08 de ~rdon&do n qucu> 
pouco ou nad;o fal, J do m~is, sonhore.q I· Eis a razão ror 
que n~o dou nenl•uma prova do contl•ncn ao llliní•tcrio, 
Quando uu vir o mini•t~rio outrar no vorJad•iro cami; 
nho, então ruí•lo estar. corto do que h~i do dar-lhe o ID'II 
ir.eo apoio, não por intero•>e, por~''" i•a muito leiUjJO 
Pstou rm llrme disposição de qu1ndo prer.i.;~r d,J al~um:. 
cousa irá fonte limpa ; ao miuisterio o ii o dúu a conJ!lccn 
do pedir-lhe nada pnra ruim, porqu~ um 6Cil:d~r do 
imperiu, quando I m prechões, folio sob~ a~ OiCad~s t1oJ 
ministros, vai ao throno. Mas, cotou di~ia, hbl d~ 
apoi•r o mini;terio ee cllo vnlr<r no vrrd3•l<iro carroiuho. 
gu rlo.~jaria, por exemplo, '~r no.poder certos l•omnrou 
om qu•rn d•posito intdra contlanca, o quu conai·lt·ro 
habil t ·dus pua pre~tarem bons serviços; ml~, como nà~ 
lanho m•ios de realizar o~ meus do.>~ios, rtaroi U•t··s o 
meu apoio a iiOIIICns modera lo~, do quo a l'aztidgriod 
CJ!!lOS, 

lloi de combater a.oliguchia sempre que pnder, oomo 
a combati nas ulliooa~ elel(-õrs e a derrotd complcta
m~nto com o• meus amigos u~ frt•gue~ia da S:lllto An· 
tunio; sab-. V. Ex. qnae1 fo;rão esses m•·us ~mi~os 'l 
O fJOVn, 3 cana/f•a; JllntaUJo-oos a os oligarcltas ~oa.· 
rão I So ,~a l!Uizosso lerubrnr-ruo ua de;enpçfoo do Uln 
enterro, foi ta por um dos nos;os mais ·disllnetos •scri· 
ptoros 1 ••• J\ã·• t·nho m•do àa oligmhia. N•bta ca~:& 
tenho arr.ado cúm ella e com todos os oligarf.hls, 
sow exc•1•~ão de um sú; lá f6ra. ti o n1esmo; u~o pre· 
ciso dolla; se tivesse ne~ossidado,. sei a poria ortao u 
b •ler; recorr,ria por ex""'P'" ao Sr. Ferreira Pcnna ". 
ao Sr. s~nadcr JJ\IO ~hranhilo, poriJUO tambern, till •u 
pu•lesso e el!rs rocorr~ssem a U•in1, não l6ria duvl·l~ 
•!goma em desempenhar pua com S. Ex. os bons cffi· 
cios de awlgo • 

O Sn. Fcnnf:ln.\ PENNA :-Estou certo dis<o. 
O Sn. D. Al.t~oF.L :-O Sr ministro da fozcnda cr.rn

matteu um grande criru; d<u •i /~i de 22 do ••sosto de 
1860 uma iJJtelligllncia cüntraria á qao lhe <l:io alguns 
olig:orclt3s; e o faz SJI!I ~uvir J•s fh·fe• d:1 tioila, 

Senhores, volto ás u:onOI!IÍa$. Já diss~ qu" á crwccro 
do novo.• impostos ou nUIIllCiltO d11~ <JUO exi•tout nffo; 
doa meu voto; p.lpo!l moe.da é a maj,,r oJ~s calumid,.do•, 
o ninguom quer e; ta medida; enlilo, !Cnho:e.', o qne uos 
resta ? Economias Gr•nde oc,ula t! a tcunomia : •c ·B<l 

uma c'''" riquíssima pos> ui da por um hordt•lfo, ~a·t~ 
~:normas sowm•s om pouco tou•po e con.•ome gruntl' p:>rlft 

O Sn. D. A!MWEJ.:- Jlitou f.,fbndo om goJI'~I. do seu& hav.,res; pois bem, com so,en econotuia. rcr>· 
O Sn. t•nll~IUE:17t::- O nolll'll seno.l11r póolo eQJlLi· taurn em Jl' ucos :.nnos a FUa furtuna. Or~, ó jusi•UJCiitO 

nuar; limilo-wu a r.zcr ~st:L oiJ;cn·:·\·i\u, ,1,,,, onlt'lldn o ~no :tcollttlco com o Estado; as mniurPHprodi~~ll· 
~c r do wcu ti( ver. . t11rtus arruio:'to um Estaolo; wa<, so Uitl ~onrno lnbiu 
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e illustrado adopta o system~ oppo~lo, üto ó, o 'YSt6ma 
de ecouomias, as fioançns mclnorão grndualmonto, e 
pelo menos conscguo·so o eqnelibrío entre a rreeit., 
e despcza. O papel desnpreciado recobra o seu valor 
A pllo·sO á pnr do mchl precioso. E' o qoo pócto ncon· 
tecer no Brasil ; hnja economi~, haja or,lrm, juizo, 
acabo-se com essas horrorosas prodigR!idade~, que o 
governo podctá oncontr.•r recursos para mat.tr do re
pente ou paulalinamente o tiC!ficil de qoo estamos 
ameaçado!, 

davel o desnsii'Oso, elle po~sn to r os meios rle prover aG 
suaq mais urgentes nceessid,dc9. 

Corno lu de melhorar o r osso futuro, cm rcJ:,\'ii" á 
11gricultura f Eu qu,Jric~. entnr lnrgnmu111o li C~ ta Cfllt'HIIio, 

mas 11ão está na caso o Sr. mirdot.rn da ourtr,UIIur< "• 
ainda que cslive,se, a ocr.adfi., nrio ó (lpportunu, S Fx 
rlcclnrJu que está doente. Supponh•ruo< qu" a re.t:uh't• 
ca dos E,t.1dOs·Uuidu< se divido; arructit• o n~bro mi
nistro que terá forcas pan attrahir p~rn o nr•s'o pr.iz a 
emigrncao curc•péa o dar br~cos a lavour"? N~o o>tr.o 
ahi os rulatoríos para so vôr o P"IJileno numorn do 
braços, pequeno cm relac:io ás nussns nor.essidnrld, 
quo bu;ciio 3S pl:•g·,s do Brasil? Nlio r>t~o nhi, seu !to
re<, todos oq lavradores quai:tando·sA da f,,Jt• de braços~ 
Ellcs dizem • noq~os ca.f~?.Ciros e"tãu cRrrcgndo~, mas, 
não podemos collwr o café, porque lt:io t~m~s hr,çus, 
pcrdc·sc metade do nossa colhdta. • Além rlis<r•, """ 
nhorns, as estradas s~o 11es e s~ achüo om t~l r.~tnd., rrno 
os prodactos nito pod•m ser courluzidos ao meNarlo, ou 
a condnccão cnst.t1 tanto que pouco lucr~ deixa o g•l· 
naro no lavrador. 

Senhores, o deficit não é menor de 10.000:0008. 
e ouço pPssoas multo rntendidas dizerem qne so eJev3 
n 14,000:0008; o nobre visconde do Itaborahy elo· 
n·o a 18,000:G008; um amigo meu, qne estudou estns 
materias a fBndo, Iom calculado que não seri1 menos de 
19,000.000S, e t~mlrem ha ncsh casa qnem fazendo 
estudos especia~s 'sobre a ma teria, fci•IO subir do 
:13 .(lOO:OOOS a 24.0000:0008. Alss &Pjão IO,OOO:noo.~. 
H,OOO:OOOS, 18,000:0008, 19 000:0008, 23,000:0008 
ou 21.000:0008, o que vemos é que o orçamento não 
dã meios de supprir este defi-.it. 

0 S'n, i!INISTM DA FAZF:NOA: -Dá. 
O Sn. D. MANOE!. : -0 nobre ministro ni!o deu res

po!ta satisfa~toria :í. esta ~bservação feita na outra ca· 
mara, 

O Sn. MINISTRo M FAZI::"iDA: ·-Temos a redacção 
rle d•speza, augrnento do renda e emissito de bilhetes. 
A ronda está calculada com muita segurança. 

Senhores, t'nho fallado com alguns lavraóores. tl olle< 
me teem dito quo em geral presurne·se rJau" colho•ta d,, 
anno pro1imo futuro ha do ser inferior á dn actu:d. 
Ora, se com a nh11njanto colheila 'J'I'l houve este 110no 
n:i~ podemos melhor• r as nossas finanças como oodcru· 
mo< conseguir i; to no a uno quo vem ? • 

O Sn. IW!JSTno DA FAZ~ND.\ : -A colheita futura 
n[o se pó:le ajuizar ainda qual será. 

O Sn. D. l\IANOEL : - So dGp,;is de um.t r.trlhdt4 
abundante o cambio está a :l4 )> o só algtmas "'Zes 
sobl a 25, diga-mo o n~bre ministro ~c A c1dhoita ~o 
anno proximo futuro frlr escassa com qtro doai c ui jade~, 
com que omharacos não lut<rá o g:.verno? lb ~e For 
com os bilhetes do thcsouro qtle h:. de faxer fr•nte ns 
des1Jezas c ir m.tun~o o deficit? Tomo•, portar. to, ri· 
gnrusa obrigac~o de fazer economias muito muiores, 
menos quo não queiramos acabrunhar o povo com no
vos impostos. 

O Sa. D. MANOEL:- A emissão do bilhete&, senho
res, é cxpejiente que ~ó poderá a1tnitlir-se uma ou OU• 
tra vez, o digo mais, deve ser se111pre um meio oxtraor
dinarío, porque, quando a ~missão du notas dG thesOU• 
ro so toma um meio ordinatio, então o paiz vai muito 
mal; se para psgar, por exemplo, as despez,s de janeiro 
é preciso tomar emprestado a rend• do mr.z so~uinte o 
Jlaiz nlto vui h•'m. So o nobre ministro para fazer as 
dcsp~zas do Cltado vai contrabir um• divid., floctuantd 
em bilhetes do thesouro, p•rgnnto cu, como fará fuce a 
esta divida? O commc;cio jaz em nm estndo dep'oravcl; ido por 

O Sn.I!INISTRO DA FAZENDA:- Nosso futoro Ira do essas c11sas de ncgndo o vereis que mal se m•nteiJm. Os 
melhorar. nogociJntos com quorn f:•ilo dizem·me: •Muito felizes 

seremos nós se pudermos fJzcr fr,nte ás nossas dcspc
zas, lacro não ha; o pouco FC cobra. • E Deus aah~. 
Sr. prosidento, a irofloench que a lct de 22 de ngosto 
de lS:iO ex.r roe no ost·•do doploravel em que se acha o 
nr,ss3 commerdo; croio que ó por conboc"r esse e'tado 
doplor.vel o attribui-lo em parte á leí do 22 de agosto 
do anno pa!sado, que o nobre ministro deu intetli
goncia b.,nigna ao § 3° do arl. 1 o dessa loi i f"i porque o 
bln<:o do llrasil tinha-se contrabido do tal mancim 
'IDO parecia que tratav~ antes de liquidar-se. Os capi
talistas tccm emigt•adolovando grandes fortunas; o anno 
poss.ldo eu ia peiM ruas dA~t~ cidacle e rara era a casa 
que via com escripto, os alagueis cstavão por um preço 
alto, mns bojo vejo gr.m1e numero de casas com c~crip
tos, os nlo~neis diminuirão pelo menos nm tcNo, os 
jornaos nnuunciiio todos os dias a venda de grande nu
mero do predios ; tu~o isto em Mnsequencta da emi
gração do cavitblistas qoo Icem levado grnndos fortunas, 
de maneira que muitos mil contos toem em~grado do 
Brasil pnra Europa o principalmcnto pna Portugal. E' 
neste estado de cousas, scnhor•s. que nós havemos da 
contuntnr-nos cotn billH!tes do thcsouro? Bilhetes do 
thr.souro querem dizer orna di •i ela qoo se h a de P'r.ar no
r~esr.nrinrne~tc, ó um cxpr.diento ruinoso rroand<t se torna 
ordiu.uio, s~ Lcm que tulcJarol, o wosmo noccssario 

o Sa. D. JI!ANOI!l.: - s~nllOres, um governo previ
dente deve est'f preparado pau o quo possa ucontecer 
no fuloro. Diz o nobre ministro, • O futUI'O ha do me
lhorar • E cu percebo bem o alcance rlostas palavras 
ellas querem dizer- nossa producção ba de augmen~ 
lar-, was se tleFgracadamonte o bicho matar o caf.i, se 
houver uma secea desastrosa? O nobre míniHro não 
deve prever isto ? A província ria Bahia é um exemplo 
bem patente: por tres annos foi assolada por uma uma 
sacra qne quasi acaboo com as princip.tes forolnas 
daquella parte do imj'Jrio, mórmon te as da lavoura. Por
tanto, se vier essa calamidadP, de goo mei~s ha d~ hnçar 
mão o nobre mini<IN para fazer face á! dospezas? Se 
a princip~l fonte Je nossa producção, do nossa riqueza, 
tle nossa exportação, não digo ser:car, mas diminuir 
consider.valmcnte, quaos O i reeursos do qne lançar.\ mão 
o nob!'e ministro para fazer oqnítibrar a de~pesa como a 
receita? Isso tÍ quo ó p1eciso prever, compre que isto 
não scj:1 es11uccido polo governo c pelos repros~ntantes 
dil naçi\'o, 

O Sn. FEnnErn.\ PENNA : -Apoiado. 
. o Sn D. M ANOr.r. ~-E' justa !!lento o que f<Z o par· 

ucnlar; provê o futuro, accuruul•, RO p1'11o (;%or eco no· 
wias, para que? l'ilra IJUC ~c vier um futuru dcsa&ra-· 
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qoan•lo cxtraorrlír.:•,rio, qu·.rulu ln c•lrtcza de '" poilcr, prorrgacão, porque ainda mesmo, quando R>l r, tirass•m 
I'"S"r. E a g:\rantrn é • renda do ostfllto; m· s "'' PRia ~U•tro ou cinr:o senadores, ficavilo 40. Pd~ o governo 
HJnda cm V>Z llc creso•r diminuo, que ~arantia tem r1ue wn tantos •migos no senado não poderia obter que 
ts hilhet"" du thn<~,uro ? ossos nflbrcs senadores viessem pnra soa posto cumprir 

E nús nff.o r.xllmi namoH esse o•ta•lo de cr.u,as, pardo. se urn rl••ver e no mr.smo tempo fazer um favor especial 
P st•ssitn int••ir., c• ma iutollige.ncia do uma ltJi pam nrns- aos Sr>. mirri>tros? Pois os sona~ores qae quad todJs 
Irarmos nossos coulwdmenrus rle llaloz, Piiroles>u< o nil•• os di~s ocr.opão a trrbuna estão promptol a prestar e!se 
sri que m~i' I As questúo; momentosas, ~s quo.-.túo.< rlü servicu, cumprir essa rlevor e aquelles que não so achá~ 
intcres>o gm1l, :1s <fuO.itões qu•• <•rcu~:ío ~té "" intclli· no mesmo caso nllo podem fazer isso 'f 
gencias mais mo . .lianas llcào :1 margem o rliz->o AO mi- Se a n•cão o a corOa nos dovárão á alta cal•goria de 
nistro dn f..zenol• : • Ido c;tndar I • O ir I esradist•s da son~dores do imperlo, se no.< deríio muit•s honras, .mul
miub• potri3, r.oi; n~o estu•lnstcs oin1n? E ng"ra qao tas in:munilados, soo pniz nos dá 001 subsidio é para 
n p:.tria re•li:Hnava de •·6; o remltado do vossas Jocubrn· qoo cumpramos no>sos doveros, o nquollos qli~ n4o os 
çO·s, ó n~urn que rtevie1s mostrar no pniz quu moriitastcs quiwr;,m cnmprir o<rtamento nilo sabem dar o deyido 
r.criamontc no fOII Põt-uo. ó ngorc, qnc dovieis oiTare~er npr.co ;t cadeira do senador do imperio. Portanto, linha
aos vossos cond.hdõos o ro~n lUdo do vosso estudo, rio mos nuaroro nw côrte e o sacrifido de mds 15 di;s de 
vom• pratico; e dizeis ao mioi>rro : • (Jo estud;Jr e para so;s:io não seria vcsado, principalmente p··ra qu~m &e 
o auno irntieareis os moios do debcllar o d•ficitl • conteot:. com neu votosy•~bol co. Ahs fJelo que observo, 

O patrio>tisrno exigh qno cs•es illustrcs membros da não torcm<•s, orçamento, n:t" haverA, port•uto, occasião 
reprHHlrltncão nadcnal fossem lo~:o in1ic·tndo ossus meios; ·1C rh,cutir as questões que tnai~ inter••s:lo ao paiz, o 
er• par~ isto quo !o devia ter r.ham•do o Sr. minis:ro porisso rlevemo, aproveitar osto ensejo para dizermos 
d~ f,,zer.da, ainda que p<ra CRt:Ls dis~ossõ~·'• ccnfes•o a ar~um1 cou'a sobro essJs quearões. E a jtl o fiz hoje e 
ver.Jado, n:io ora pm~;iso que chamnssemos a S. Ex , nlé _;oiurla voltarei á trilruna p~ra cbam•r a atlençilo do 
vorqun o Sr. mini;tro da fazenda tomou parta, e parte s•n•d•> sübre outros ohj,ctos imporlaotes, pvrqac oó com 
"ctiva, na di>cnss:ío do orça mAnto da receira e d"speza na estes pretendo occupar-me. 
ramara Srs. dos rJr.putudos; S. Ex expendeu nl/i tor!.,s n• Q~•ro on•iro Sr. ministro daagricultara,qo•n~o elle 
!U:tsidoas; hojt•, portanto, o qao h a do diz .r? Poiso Sr, mi· estiver melhor,sol re al~uns projectosde seu mmisterio; 
nistro da fazen .111 não) oxpondeu suas idea• sobro a intelli qu~ru enrretnr-me r.om o Sr. ministro da justiça ~obre 
gencin do ~ 1• do nrt. 1° da lei de 22 de ngosto 9 pontos do sua rrparticlio, 
Porventura nãotin~amos •<liomr.ia ecrons.?ionci. daopini:i·• o Sn. FEnnEinA PENNA d4 um Pparte • 
. de S, Ex? Não Sdbumos das razões em que elle s~ fundou , 
para onten ler a lo i dosn maneira ? Não se v!\ qoe foi um O S11. n. ~~ANOEL ::-.Se \l r•querimenlo conllvesse 
aesabafo, 0 qu' 0 que 90 quiz foi dizer em fac' a S. llx. o nome de lo ?s ~s mm~>tros que oslilo na camara dos 
• Altorn~tc3, revogastes a lei? • E >C S. Ex. revogou n dcput•dos, entao s1m, 
lei, segno-'e qoe é criminoso porqae quem deu ao go· O Sn. Fr.nnEIRA PcNNA: -- Purque n!o f~z um 
varno o;se direito? O qJl9 se pretendeu, portanto, foi additamento ao requerimento? 
diz,• r n.o Sr. ministro: • Qniz~sles condescender com um 0 Sn. D. MANOEL: -Porque n~o prociFo dos minis· 
partido, • 1st~ ó um at~q~e formal, que se. eu estiVtJ.S~ tros. Pois para fozer ob,er•açaes sobre qualquer da~ re
flnquolla carletra, repeli ma com tod.as as m1nhas for!Ja•, particiles preciso ,Ja presença dos Srs. mi moiros? NSo 
A um rnsulto do tal ordem, que ohngoa o nohro senador preciso, até porque niio e•tá na casa o Sr. minisLro da 
por Goynz, que é conservador, e do grande conselho, a foZ"nda. 
lovantar·•o e protestar solemnemenle contra e~se ab•urdo 

O Sn. FEnnErnA PENN.\ :-Está; om Yirtu~o do re
querimento que V. Elt. ·chamou machambomba; agora 
aprecie a presença do S. Ex. 

na opiniii:~ de S. Es , de cham1r-~e a lei do 22 de ago;to 
do anno passado lei do partido, De maneira que Ol 
memiJr"s da ministerio nilo si'io conservador~s. ha entre 
elles alguns que pmencem á opioião lib :ral. Pois h~m, 
senhores, os puritanos nlli estilo; e ain1a acbiio que nilo 
tove raz:io o nobre senador pP.Ia Robin quando disso quo 
ha conservadores quo nfio são puritanos? Os llrs. mi· 
nistros não são purit10os, ~:io r.onservadores degenera· 
dos, são os quo rasgárão a bandeira do que se f•llou 
hontom, a lJandelra vormelha I Porqao, senhores? Porque 
consultando o estado do pniz d6rrro 11 lei 1 intelligonda 
que lhes pareceu mais benigna o mais ~quitativa. 

O Sn. D. nlANOEL :-De corto qne aprecio ;'mas na 
falta de S, Ex está ahi o Sr. ministro da ogricolturr, 
que pó lo f•llar sobre finanças; e e>tou perauadido I vou 
agora dizer uma cou>~ que peco ao Sr. ministro qne não 
levo a mal) que o nobre mini>tro das artes, dls indu's
lrins, ha muito mais t•mpo do qae S. Ex. se entrega 
ao estado deSLas materi;s, 

0 Sn, MINISTRO DA FAZENDA; - E t! IUperior em 
todo. 

Basta; é tempo da concluir o moa discur;o, pedindo 
ainda uma vez ao senado quo discuta 661~ ma teria, que O Sa. D. AIANOEL: -V 'V. El!:x. lá se entendem, mas 

· j eu não disso tanto. cada senador !ombro a medi' a, que pos~a salvar o pai~ 
do estado desgraçado em que 80 acha; não nns li mi· O meu amigo está vendo rruo eu tinha razão, eslá tal· 
tomos a pedir aos Srs. ministros qae estudem, alies toem voz arrependido do ler foi to o reqaerimenlo, faço-lhe tsla 
obrigaçiio do o f,zor, mas nús lambem temo< a mesma justiça, 
obrigação, porque esta c~doira niio ó ama sinecura, não O Sn. FEnnEIM P!!:NNA:- Foi approvado pelo se· 
impü! deveres monos rigorosos do que impüe o Jogar de nado. 
ministro de estado. Se tivesse havido desejo ardente do O Sn. D. MANOEL: -O senado nilo pre1•ia o que so 
quo pa~sasse o orçamento !oJrinmos eonsrgoido este ro- está dando, o s~ os Srs. ministros soubessem do rosal· 
soltado, porque not"m os nobres senadores, o tompo tatio, n~o tinhilo npdado o reqaorlmento. 
quo so perdeu na outra cnmnra com esla resolac~o o mais Já sabemus quo nllo ha crise, quo não se realiza a 
15 dias de prorogncão crilo sufficit>ntes para o sonado mudança do que o povo andava por ahi fnilando; este 
votar o orcumouto. Não se Jl'.'Usa que ó iWIIOSlivol Cita i pwo, meu Deu~! andav~ dizendo que o Sr. ministro da 

'iS 
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;gricnltura snhi,L do mini;terio por rnusq rln do5intelli- 1 • A assumW.l ~·md I'Moira: 
gooeia. eom o Sr, ministro~ dn C.zen tu, rel:.tiva·n<'IJL" á • Ati. unico. llioa u govomo uutoliiatlo p~ra a.llalt· 
Jei dd 22 do agosto, maR hc.je llcamos certos "" quo o tar·, d,s.IH JIÍ, á Companhia llra>~lcira dn i'a<[llllW:õ ·" 
Sr. minrstro n:lo deixa a pastu, pelo· contr.ui11, cou••r· V•JJiJr, a imp01tand:L d,l >t•h m~z·s <lo subvonc:To, co<n 
va·so no at•U poJtto, -vislo quü arobiLS aH iutt,lligtln .ia~o a ct.usuJ;L d~de~cr.nt:~-/a. mui pr,..~t:1çú,!l\ m .. ruWt\Si u LPm 
tão ptau.ivd~, vi>IC~ que a iotdli~encm ~u~ o nobl'tJ ,.mm (JUr~ tratar d• novn~ii.o do c. ntrato ela mcs11m 
ministro d:l A Joi, a 1w~ar do contrarb, á opiniuo compauhi• no sorolitlo uo diminuir o t•UUitHO· rbs ''Í<I· 
da maioria do gabinotu J u1dividual, não ó mit.is· ~cns ou ro.<p~cLiva drsp~~·: rovog:.das as di•fJosiçõeo 
terial, quero dizer, niin é intllllitr•n -.i,t do miniotro, ~ in· ow contmrio. , 
trliigencia do individuo. S. El. lka p:ua b~rn de todos • Po•;o da camar.t dos rloJ)ut .. lús, cru !O do ~··tom, 

bro do 1861.- Vilcondc de Camaraf/ibe, pr"nid"IJJO,
Aind& eatou conrenciJo de que a culpa de nã? se dis" Anlouio Pereira Pinto, 1 o sortotar:o. - Pr.wci;co 

cntir o orçamento ti d• s Srd. mi,,i~lr ·s, por~!'•·• peJ,rs . Jnr~oum·io tlr1 GrJma t.Jcrqu.nirc& 211 s~~returio. • 
muí11s rehçilo.! IJUO L"OID em arubas as r."m"r•R, porlcn~o 
obtordo 80119 amtgts, priodp·,.lrnmH~ •lo snnado, queira- A imprimir. 
!Ja!ha~s-.m mais arguo~ dia<, &ÜID do w P"t1er votar c~l-1 Um oJ!lcio da pr~sidenciada provinci:1 do s~nta·Cnthn· 
lei annua; porissJ coolintío no proposilo de negar o riua, aeompanhau.1o uma collcçãodas leis d• ass.,mb:ó~ 
meu voto á resoloç~o. icgblanva dessa provinciJ, o actos da dit.J prosid<ltcia, 

~·~~ou adiada a disrus&ão. promulg"tas oo corrente anoo. - !lometlitlo á coto-
Uetlrando-se o Sr. 111iui.tro com as Cummlid•des do mis:ão de assornl:léas provinciacs. 

Of\Oi!:ll DO· OU. csly!o, o Sr. preliJenta deu pua orJcm <.lo Jia d• 
SP~UÍDIIHASSiÍO: 

1• e 2• discussões das proposic•ies da camara dos. 
Su. deputado~, approvaod11 as soguir.tes pno·õ•s : n· 
noaes, concerfidu por derrt:tos d(J Jl"rler ex•cu ti v o ; 

11 • de qQOS a Tborru M11ria .te Sá 1l Silva, vi uva do 
auarda da alhodeg• J,,s~ AI ri• d" S:l e StiVJ; 

l'EXS.\0 J. D. TIIEUEZA li. DC B. 1: SIJ,VA, 

Enlrou rm 1" di;eussiio, passou pnra 2" u <Pp<oiH par-~ 
a 3', S•WI d•h.te, a praposi~liu ~a <::u11:1ra tlils S1s. tl<'l"'" 
t.dos, approv•ndo a puo~Oll annu•l•lc 4008 concet.h<lu a 
D, Tlierela .Maria do Sá o Silva, vi uva tlo~u;rdada ai(""" 
dr~i do 1" classe José Maria de Si c· Silva. 21, de8008 a D. Maria Natb.Jia G~rard, vhva d • Dr 

A8USIO Francisconi; 
a•, de 4208 a fl. 1oaqulna Catana da Rocha, VIUVa 

do brigadeiro JosiÍ Joaquim da Ilvcha ; 
41, de 1:0008 a O. Loiza A~oiaida d.t Vicloda Suares 

de Andréa, filha do f.,lleci-lomareehal barão ri• C-·~•pava; 
Conlinnação da 1" dis.cussilo da propo~i~üo da cawara 

dos Srs. deputados. wonthncto yi~orar r. o ~xer.·.i ·i o uo 
1862 a 1883 alui <lo orc;m<nt~ "'~e''"; 

Continuaçilo da 2• discuss~o do projecto tio senado, 
deciaraado de fo1ta naciou:t! o dia 12 de outubro. 

Leva111ou-so a ;eosiio ás 3 !·i hor:u da lar Jc. 

,. 111esslto 

~11 li DE SETEllUIIO. 

l'reaidCIICi~ do St•. ~iiCOllds do Jlbar.te. 
Svn.uro.- E1peiiente.- Ordcrtl do dia - Pen.;ão rt 

D. 'l'hereza III. de Si e Silva.-P~n>ã•r a O. Mar·i:r N. 
Gerard, - Ponslo a 1•. Joaquina C. da R o eh•- P•m· 
são a D. I.uizt A.•h V. Soares do Andróa -Rr·solucão 
sobre o orçamento.- Discnrsos dos Srs. warqaez de 
Olinda, Souza ••rance o Ferraz. 
A 's 11 horas da manhit, achando·so Jlrescntes 31 Srs. 

senadores, o Sr. prd~idento abria a sessão, 

Lida a acta da anterior, foi approvad1. 
Kll'EDIENTE. 

0 Sa. lO SECRBTARIO )OQ: 

Doos ollloios do 1" St crutario da cnuara dos Srs. de .. 
pulados, commonk~•·do ao ~enatlo htiVIIr a :iita clmara 
dirigido d sancçãtJ ir»p'rl.tl as duas rosoluçO~a, quo 
approvfio as pousilos cnrtcf d idas :i D. Candi ltl Fr~g! N cvcs 
o á D. Candida Rosa Porolra Nuno<, tendo artnptatlo ~s 
omondas C"itas p~lo ~euatlo ás rcf~ridas rosolucõos.-
11'icou intoirntlo. 

Outro o!llcio do moamo l" s;cnlario, a~umpnnhantlo 
a !oguintu pr<•po~i,~u: 

PE:>S.\0 A lt, MARIA N. GlnAIIV. 

S~·guiu .. M a 111 d~-::u:-;sào da prupo.~h·àn da ca aaradtH 
Srs. deputa•los, up~rOVIIII'IO a p•,ll•<i•J onnuut dtt üOUS 
concedida a ll. llaria Na1alia Gu·;•rd, viuv,, du Dr. Au· 
susto Francisco ui. Passou para a 2" •cm doh:lle, e I)Usta 
para a a•. . 

rE:'iõ.\0 A V. JOAQUINA C. 0.1 R•IGU.I, 

Igaalmerite entrou em 1" dis~us"ão, pas>an•lo Jli&ra a 2• 
o depois para a 3', se.m dob~tu, a proposicão da ClD•ara 
dos deputartos, approv.ndo a pon>ão uunu~l dll 4208 
~onceditla a D. J"aquina Caotana da Rooha, viuvado 
brigadeiro José JoacJuim da Rocha. 

rr.N.!ÃO A D. LUJZA P.\ A. V, 9, ll& ANDIIÉA, 

'fovo lo~ar em seguida a 1• dis•'U11io d, proplsicão 
d:~c:>mara dos Srs. deput•do;, aoprOV·l•ltlo:rlllns§o annuat 
do l.OOOSOOO cnncedida a D. Luiu Adolaitle da Vrc· 
toria Soaras de Andrila, flliu do marech~llJ.uüode Cac~
pava. Pa .. ou, igu<lmente, sem dubato, fiara a 2" dlscu· 

-s>1io, ~ desta para a 3'. 
Foi approva.la a di.•ponsa do int~rsticlo requ"ritla 

voriJ,(maute pelo Sr. Fm·az, para a 3" discussã~ <las 
propoiições SU[Jra mcnclooad•s. 

Achando-se rH nnte-camara o Sr, ministro da fo~zenda, 
Cor[o sortoados p·.m n depnta(:iío que o d'via roc~b·>r os 
Srs. vis.:onde do Al!Jorruerquo, D. Manool o l'ituenta 
nueno; sendo introduzi 10 com as fvrmalidados do esly 1~, 
tomou ass~1110 na mc>a. 

n&!OLUÇÃO SOURC O O!lÇA.ItEr;TO, 

PrOBPguin a tliscussiio adiada d:1 proposição da camlra 
do< Sr~. doputa1lus, que manda vi~orur no exerci~io t!~ 
1862 -1863 a Jd do or~amontoviHotte. 

O Sa. ~!ARQUEZ DE 01.1:\'DA: -A resolução, que 
se acha em discussão, estou quo podo riu ialtir com dispo>i· 
cõos mais accommotladas ás nn•sas circum•Laclllins flnau
cdras. Algumas provi•lencias acho a!ri dchaixo dosltl 
consiJeracão; m;~s entendo <)til' algum~ A tuais podi:l~ 
1ambo1u admittir·sc IICSLa rosolu,:.o cotU a rnosma la· 
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iliiiJ•J•l Mm qno fortio ~11provnJns os pnr•grapho.~ que a sua in~tallno;tn aliÍ o que M honvor complccado em 
ncompanhilo o arti~o. Apontarei umnrtuejulgo de muita marco do corront~ anno. 
nor.ussidade em rrbçio úB obr.s pubiJr,as, é a do porto O que diz o Sr. mlniotro a cat• rc~peilo 'f Diz o que 
do Pernamliuco. se srgne ILr.ndo): • b' martircstu fJUO a lei de 22 de 

IMn ob1'3 é da nnttHrzn tal. do tan!lls vanL~g•ns p~rn agosto di.<pilll no.1t~ parto do arl. 1• que, 10 o b•uco do 
• província, o d·• renh•Ja·lo para a ustrad• de forro •too Braail qu1zer lAr uma emi•>3o superior ao duplo do seu 
~e e•t.\constrainiln, que, H8m el/a, a eRtra~a nno póJe fundo di.,pon1vel, n;io em virlud~ das regras B•lobB!eel· 
produzor toolo• os s~ni boncli :lo•. binefi~ios quo, .sondo dss em Si!US e.lalulo,, mas eut firtuole da eonce .. lo e5· 

provinch••, turhvia bii•• rt• tr,r elfoltos g·•raos, porque pccial do go\·crno autnris•da pola lei de 1853 o JlOIO 
hno du augm'nlar consi.Jenvelmento a renda g•ral; e arl. 63 drJs mesrnJ! eat•tutos, o governo não lb'o podera 
por esta O·lcasiao direi qao nfio sn deve sacrifi,,ar o porm11tir emquantrl o Lanno niio pu•Jer re~Jizar o para
n.,erto da t•X•r.ucdo a mal entendidas economias de menlo de >Uns not.a em ouro ; ae JlOr acaso d<sla 
exames prepuatori.,s. ' omissâo roJsnhar uma emissão maior que o termo medlo 

Cornqn1nto, poi~. ru cnton1n qne a resolução podia das emi•süeR do mesmo oahbelt•Jlmento, desde 1 sua 
ser muno m·lb0mr1a, t•Jd~via hei de vohr por olla, installaçilo altl mnrç~ dn anno.passarlo. 
porque não temo• t"npo de nppruvar eme 11 ct 1s, mm ta• Sonhoro~! P~Ras ~alavras silo a rapr~dncç'o do peGn
llls para a carnar• dos deputados, p1rn s~rúJU adopta·. mentn da lei; daqu1 .~o~olne o Sr mtni•tro, o concluo 
dns. Pondernd'•• bem tonal as cous•s dB um. 0 outro moltr1Lom, tJtiO a omJ.•~·•O do banco do Drastl d regal:tda 
la •o, m•lhor ó qllo (nsse a resolução como fotá, do· que pelos seus e> tala los. Vojarnt•B, . 
ficar o govorno sürn lei do orçamento pnra o anuo O ert. 1 o .d• lei prlmelramonte occnpn-se com os 
(Apoiador,J E ao rneRmo tornpo quo 0 governo se v~ bn· banc"s .crol_<rlO> pelo governo, e, a ts9u r.speito, llnoltJ a 
bilit•du a gerir 0~ nego ·io• pub icos, 0 senado tet·á mais s~a em1s~ao olc um •~odo a~·;olulo, restringe e~ta emia· 
tempo par• discutir colll vag.u a lei do or,amento... sao ao leruw rucdio da emtulio duraot•J o prazo de 1eis 

. me~e~. Quantln tr.l>, porém, do L•neo tio Drasll, 11ilo 
O Sn. FERIIEtRA PENNA: - Apotrotlo. liutita sn11 r•misBiio erntro•nto ella se contém dentro das 
O Sa. IIARQUEZ na Or.r~vA: - .... o n~o seri coagido rPgras d .. s e~latutos. E•te nrtlgo occupa-se só com a 

pela estrrileza tio tem~o a a~optar provi~onr.i•R sem dis- omis>loexlrilorrltnarta, qu~ro dizer, a que ó concedida 
cus•ilo, Voto, pois, pela resolução por esta r•zilo. por faculdade do guvorno. A conclu>3o, portanto, 611e· 

Vot' lambera porque uma ros ·luçáo deslas importa cessaria, is tu ti, que a lei nft:o restringe a emJss4o qae eu 
uw vo1o de couflmç,, o o.1 princípios de modolfaçiio do chamarei er:linnria, i;to ó, nos termos, e nos limites dos 
govdrn" lev:i•l·mo a dar esto voto. Q~anto aos prin.:ípios e• tatu tos até ao duplo do fuuJo disponível; mas sdmenle 
de moder~4o ern politica, u nss'tçil~s dJ nobre presi- a erois,ilo eurar,rdinaua, a que se fas em virtudo de 
donta do ~onselho em ambas as camaras fazem me concc!·ào o.<pecial com o fim do exceder o duplo do 
descansar neste ponto. fundo disponível. 

Esses princípios do moderação eu não os descubro V.jam .. s ngora os paragraphos deste ort~go. 
~ómen1e orn polüica; eu o• vejo igualmenle em admt• ~ § 1• t.r .. ta da exocuçiio desta disposJçjlo, quando a 
nifit~nc~o, e a prova disto t•nho-a na opinião do governo eml8são it'J 1 .!uperior ao term" rua~cad~; 1obro 1110 nlo 
mnnlfds\ad, na camara dos Sr~. rleput.ados, e sustentaria versa a qae~t:•0 • Pass~mos ao§ 2. , 
u esta C3S~ pe),1 sr. miniitro da faz~nda sobre 1 questãode Es!o ~ 2 Jj trnz d1.0poslc~o sobre ob~ccto dllrerent~. 
qun 80 te 111 tratado. Dt!~OJS !lo <'stab .. lectr rrgras para a eliiJs,l!o em saa t~-

Ea leaho, Sr. prosidenlo, de dizer duu palavras lahdado, passa a JDar~ar rogras para os valores dos hJ· 
•obre esta que.nlío ; n!o ma estenderei moita, m:~s lheten nns quao~ deve ser elrdctuadaa emiullo~ A rt'lpei· 
como interprete, 0 aoicamonte como i •• terprete da lei, é. to destes hubete~, quanto aos b.neoa creados pelo gO• 
qne f•rei algnmas OUiérvaçúds, Nós não traiamos veruo, diz. a lei quu dentro do prazo marcado dover4!! 
agora do saber 0 qae m•io~ convém, nlo tratamos de o.s bancos oreados ~or decreto recolher os de valorlDfe
coostituir direito novo, lrallmos do enlender uma lei ; r1or K 508 no Rw do Janeiro ~ ~5n nas proliDelas ; 
limito-mo, pois ao papel ae interprete. mas,, quanto ao banco do Braul, J:Í n4o impae ~s~a 

. ' . restrtccilo absoluta que impl!e nos outro• bancor, ja !t-
O Sr. ml~Jstru no .seu d1scorao n~ camara dos Sra. mita a 25 % a emisaào reprosentada pur bilhetes deva· 

deputado~ d1sso quo o banco do Brasil actualmente tem lor inferior. Eu voa f•1endo menç~o deltas dilpo&!Qilos, 
. a. sua rm•asão regulada pelos soas oatatutos, E,ta propo· porque terei loso de lançar mia dellas. E depois de re• 
srç!o ó esacla. . eulado assim o valor da emlsR~o cm gorai, 11 o valor do• 

O Sa. DrM DE CAI.lVALR9: - Apo~ado. bilbetes em que deve ser cJlectuada 1 emiuilo, velll 
O Sa, IIAnouEz DE Or.tNDA:- E elle a demonsuoa o§ s,o 

com a lei. Eu tenho de repetir as palavras da loi, com· Ató aqui temoa qae os estatutos do banco sro conser• 
parando ost11s palavras com as do Sr. ministro: isto é vados em iDa integrida•io quanlo á emis&ilo ordioaria. 
cnf•donbo, já t~ru ~itlo exposlo, mas eu, para completar Vamos agora ao§ a• (Lmrlo:) 
m~u pensamento, tenho nouessitlade de repetir esms mes• • Se no fim do prazo de nm anno, contado da publi~ 
mas verdades. t1ação desta lei, os bancos não se acharem ainda hahili· 

Diz o art. 1 o da l6i na soa ~r.guntla parte~ (Lendo). taaos para trocarem as suds notas por mooda do ouro, o 
• Ewquanto o bancD do Brasil não pn~er realizar ta III" governo f .rá reminglr annualmente, omquanto não coo
bem om ouro o pagamento das roapcclivas notas, s6 po· s~gutrem esto result;do. a somma das notu ou bllbotes 
der:\ o governo conceder-lho a f,\culdado de elov•r a "m circnlsç~o, na proporção, quo marcará, de accOrc!o 
omissão além do1 duplo d~ fundo disponível nos termos com os mesmus banr:OR, • 
do nn. 1• § 7• tia lei n. 68ti do ti do julho do 1858 e do Passo agora a c~tabelecer a proporç~o, em que se deve 
are. JS dos cs!!ltutos do meswo bnuco, quando 1al con· f•zer a redoccão, 
ceB,.'io nan lho der diréit·J d~ crnitlir quautia superior ao Esso pmgrapho :i primeira lista rarcce faror~eer a 
ermo midio da cmis:tlfo, caluulado por trimostros desdo opini1·J dos '!UO conlruri~o a do Sr. minhtro ds !ncnda, 



o j~ em ou\ra occasião mo ucrvi <lesta disposição para · ;ujaítaRdo os á l;tbolla i o quando tr:•ta do banco do nra• 
contrariar a lei. AJ,s tenho d~ f,.zer as soguintt,·s obler sil, nào púó restri·:~do nenhuma á fa<:uldado CJUO ellot""' 
va~ü~s. A primeira é esta. Eu r~ paro quo n lei ·~para pelos ,cus estatutos i ao ccntmrio dle suppüo suhsintonw 
RCOlpro o banco do Br<Jsil dos outros lJifiCos, qu,.nÍJo o ptmnlln••cen•Jo cm se.u vigor a f.,cultb<Jo Ja emiss:lo •tó 
trata elo re;tric~ilcs no~ obJ9Clus prindpaoo No 11rt. 1•· ao Juplo Jo seu fundo disjtonivd-nüu poderá cxco~ 1.r 0 
tiá aos bancos par.1 a !Da emhs:io o pr.zo do primeiro duplo do seu fundo disponivol- o su(,pO:Irto-a sub,id· 
selli•SIN do 11nnu cm que fot feita, qu•• vom a ser o u!. terlttl, (!briga-o :1 necessarla redu:·ç:lo d;ntro do praw qno 
timo; mas qu~ndo trata du ra.u·ingh· as f;~cu~duius do ali i il•llarc.do; o est·• ó a dotermittaç:lo elo ~r•Z•>, qw• taz 
banco do Urasil a re~peito dos seus lnlhrtos, restringe-o; o /im de• tu artigo, pois dtl contrario seria su1,orüuo I'O!JU· 
Eówente quaniu á emi.~sã, cXIl'JorJinaria, marcan.tu lhe ur uma dispo•ivão ja expressa nos estatutos. 
um pr.zo calcul•do por trime•tresde>doa soa inauguraçii., .Mas, d•;Jxando livro 11 faculdade da emissão atcí aa duplo 
atá ao que se ltver completado cm marco dtl mosuto da mi..são, o decrdo restringiu a fa•:ulda..to do ba11 .,0 
anno. O t··rr11o me~JO, ainda tomada a cousidcra(':io dn qu•nto á emiss:Io ex~raordiu&ria, cm virtude da conccs>ilu 
drlr~rouc• d•·s rnpit<o• que t•m o banou <!11 Ilra>il eril do govoruo; que 6 a uuica nstricçilu que ;e lê hO § 2• 
rotação aos oull·us, vom a ser mutt•> •uperi,,r a<J to• mo d•Jsto art. 2.• 
medio d~• bancos particularo;; d~·su mais expmsão ao Daqui se deduz qoll, polo art: 2° deste dec•eto n 268:5 
banco do Brasil para sn:.s opor;,çõt1S. do anno p:.ssado, ll~ou livra nfaculd•tl' da emi;~;io &L~ ao 

P••rtanto, não !ó ·n:h 1>~• a ru&tiÍ•·cão ao dobro do seu .duplo do fando disponivol,e que só esrá reslricta a emib~ 
fundu Oi•por•ivel qne ó o lin.il• de sua emi,siiu ordiua· siio oxtrJordiuaria, o que se funda em auto• i nc~o ll.<pc· 
ria, ma•, •{o ante a emis>fio eltr:.OJ"diuMi:., nlri wesoto ;e cial do ~ovoruo, porque só á esta emis.ão é quo se rcfer·e 
concede wais favor ao banco do Brasil Jo quo nos llnlros, o dooro~.o na t bella jijnta. Eis ~qui, senhores, o qua 
por que dá-lho uma propor~ão w~•s f .. vor.Yd do modo dieta a lü~ic• natural; ais o que se deduz d.s resras do 
por que org•nisa e, ta reot.icçilo sobru ossa cwi>lão ex interpretação. 
tracrdinHi<l. Não quer isto dizer que o pensamento que presidiu 

Noto outra dllf<rença: ·quando sA tratl do restringir á esta reJucç;!o era que o banco do Brasil atcí ao duplo 
a circulaçilo dos b1lbelcs inf,triores a 50$, a J'espcilo do• de sua emi,soo podia obrar livrement' nn conformi•lnde 
outros h•ncos a vrolubiciío 9 obHoluta, r.iio podrm mais dos seus est.<lutos? seudn ro;tricto sóm•·nto quanto ao 
tor esses bilhetes em circulacão, A T<Jspdto tlu banco oxcosso sobre esse duplo? A' vista dosto regulamonlú a 
do Brasil, porém, n:io se poz esJa restri<:t;ão: apenas da combinação deste meswo rrgolamonto com a Jei 0 
rostrin~a ·SO a 25 % dd sua emisoilo total, reprosentudus que di r :i o interproto senão qod, a. resptito da ernis;ão 
por esses bilheM: mais outro f.vor ao banco tb Urasil, do duplo do fundo disponivtl, o banco do Brasil ron-
qtle se niio concede ao.i outros bancos. serva os direitos que clle tem pelos seus estatutos? 

Ora, se em dous oLjoctos capitaes a f..i ó lll>is f"vura· Drgo, pois, Sr. presiJente, qu3 se o § s• da ler cm si 
Te! ao banco do Dra•il do que aos Olltt·o~. o inte1·preta podia prestar· se a outr .• intelli~ent:ia, as disposições do 
por h:: rmonia de iJhs espera achar a musa1a r],Lf,rcnça, ducreto n. 2, 685 acab;írãn com totia a duvi:Ja, porque 
qaando olla trai~ de nurcar o pra~o Jc uru anuo p.ra este dtJcreto muito cxpmssament~ limitou a re;~ric\'ão 
toJos. M•s a c·xpres,iío do par.~rapho é v;,g•; ó cota a t.los bancos de decretos u Ilhei la. e pelo contrario a rc •• 
pr:meira durida que úCCOrre ao iaterproLe. peito do banco do Brasil s6 se rof,re á tabollu qaacuo :í 

_ . emissrro extraord1oaria, deixando livrP, sub>i>tente, a 
O qna bonve para qaa nao se fizcsso a dt'~"renç•; elas regra que os estatutus est.b~lecem para elevar uo doLJiu 

vantagens neste ponto, quando er11 ou1ros J~ualmento 0 fundo disvonival. 
importantes e delicados o banco do Brasil tl mais fovoro . . • . 
ci~o? Não será isto objecto de re!aro paN 0 ;,,terpret>J, EiS ~qUI como entendo a let, exphcada p~lo decrero, 
0 qual <ruor achar sem pro ~y;tewa e harmonia rte pansa· Euou u:terpretan~~· nllo IMo do quo mal> convém, 
montos? Esta observaç4o, a qual natamltlhlflto occorre nem.Dgoru é occasrao dlss.o. • 
a quem interpreta a let, levantl uma duvida 110 seu 88 • Omi agora quo a let t! r~canhec1da .obscura. ~~r 
pirilo. aqu~lles m'scnos q"" a suston,tau e cantranào a opuuao 

Esta duvida, seuhores, acha-se hr·js re>olvi la por um do ~r. m•.nt~tro da f.zenda. Se elles reconbece01 duvi
decreto; é o decreto n. 2685 do 10 de novcaJbro de 18GO. t.la! .r~eru•t•tao q.u" ~ ~uve.r~o posn~ ta.mbcm a•lopt:tr a 
(Lendo): opunao contrana. E a op~nulo contra na dest.6a alei.~ 

Di~ 0 art. 1 o, , A emissão do notas bilhetes 0 A qaest~o ó, se. os~a oprmao li fundada na mesma lct: 
escriptos ao porlldor, dos bJucos de cir'culacilo elo~- se clb ó det!uz1d1 de _suas palavras e d~ disposic~es do 
dos por decreto do poder executivo, 11 ue a~tu•lmento. go~orno qua as CXJllt.cao, furco~o é estartn~s.por clla. · 
fllnccion4o, e suas caixas fiUaes ou age,1cias, omcJuanto C? mo duor t{UC a •~telh~onc1a. do Sr. rulnlolro de roga 
seu pagamento ou trcco oiT,ctivamente se não realizar em a 101, o firwar·se no, ta proposrçà~ para ~ coll!blle~, 
moeda metallic., não poderá e1ceder do computo mar- quando ts.ta. mesma é q1~e ó ~ qncstao? A IOI~Ih!loncu 
cado pela ubella n. 1. , Aqni temos b~m exprc;sa 0 ele 011;1 mt~lslr~ 1•ódo Jamats dcrog~r nma le1, quando 
restricção a respeito destes bancos • .Mas ji não aconto~o esta tntelhgencu! .sendo b~m dotluztda, vll-so qu.e está 
0 mesmo a respeito do banco do Brasil, ~a lclra e no ~spm~o da.let o dos doJr~t~s ro;pocuv~s? 

Quanto a este ultimo, diz o art 2•: , A emissão tias E se ac~so a tnt•Jihgencta, que um .mtmsu·o d~ illot, a 
notas do banco do Brasil e de suas caixas fi tines, cm· deru.ga •. t~to o q.u" prova. é que a lettorn cm s1 mesma 
quanto n:Io tõr elfectivamento realizado 0 sou pn"•mouto o pnnctplo do sua dostrnJção. · 
on troco em moeda mctallica, nilo podara oxced:r o do· O Sn. DtAs nE CARVALHO:- Apoiado. 
pio d? sou fundo. dis~on.ivel; e se a orn!soilo actua~ fOr O Sn. ldAIIOUEZ DE OLrNoA :-Creio que a iatelligoncia 
sopmor ao rcfmdo hmtt~, o ~esmo banco e suas C)l:tas dada pelo Sr miaistro da t.zenda 6 a tntolligonctn Jittc· 
filtaes s~r~o obrigados a roduZJ·lo .... • ral hoje explicada antilemicamonte por um decrolo. Já 

Daqut se vtl que o tlocroto, quan.do traia dos bancos não ó uma simplo.! inloili~cncin do um ou outro minis· 
crcados por docretos, impõe a rdstn,:cao absolutlmont•.', tro, do um ou outro intcr[lreto, hoje 6 uma intolligcncia 
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dada poJo proprio governo com todos os caracteres de 
authenticidadu, como ~ilo os que reaultão de urn de•relo; 
podendo-se por isso dizer quo esta intorp'rel$ção bole se 
authentíca com toáa a forca do vivor. • 

Bagando as clrc11mstancias, os seus prlncipiús são sem pro 
os mesmos • 

Onde iri4o esses estadistas lnglezes, mestres na sclcnoia 
de gov~rn•r, que cowb •t•n to um armo com todas as sa&s 
forcas uma mddidaapresanta.tla pela opposi,ãu, do os 
mesmos estadisus, que, muitas veze~·no anno segnlo&e, 
apresentao essas mesmas medidas f Nao 11 f•lla de prin
clplos i nAo está wal11 um partl~o a pruioa do partido 
conservador inglez n·•sta ma teria: as erandes r<·furma~ 
teem sido alll semprt! apresenla~as nas camaras pulo 
partido liberal; e depois do muito combntidu ptluN 
conservadores, lsirvo·me destas expro.•sftes, porque, boje, 
estas palevras correspondam esactawente ao qne em· ln· 

O nobre sanarlor pala D h ia invocou a di1nidade do 
partido conservad•Jr na sostentaç~o de soa opln14o. Ru 
estava porsu.dido que Dd!SlS questOe.~ nãu entrlio par
ti·los ... 

Os Sns VASCOIICELLOS E PniNDENTE DO CONSELHO:
Apoiado, 

0 Sn, IIAnQUEZ D~ OLINDA:-,., fui O mesa:o nobre 
senador quem me e~osinou bso. 

O Sn, V .&SCONCELLf•S : -Apoiado. 
O Sa. MAnQuEz .DE OLINDA : - Tenho aqui 1oas pa• 

lavras muito u:pressas prof•rid•s n1 camara dos Srs. de· 
pulados. (Lendo) • A questão do meio circulante nlo ~ 
uma questão politica, disse o nobre senador, não 6 uma 
q11estão que nos d•va dividir; ao contrario, unidos de
vemos contribuir para que obten~amos uma medida .... , 

Eis aqui a m•xima a que me acostei inaugurada pelo 
proprio nobre senador. Questão de partiilo I N~.tas qaes
tóe3 tawbom confundern-;c os putidos, formio-se, por 
assim· dizer, partidos novos. 

O Sn. SouzA FRANCO: -Apoiado. 
O Sn IIAIIQUEZ DE OLINDA:- Ora, poder-se-ha dizAr 

que um partido não tem pr1ndpios. porque em taes e 
tats questões segue opinião uivers.? O qu• ~iremos 
entl!o, senhores, do partido cons~rvador q11audo, tando 
combatido nesta can com Ioda a força contra as lncom 
patibilidades, foi clle o ·mesmo que na lei ultima das 
eleições advogou certas incompatibilidades 7 Ptrderia o 
partido conoervador a sua dignidade, advog1ndo esta 
~~' . 

glaterra se aesfgua por whlg o toryJ, são a1optados paios 
mesmos conservadores. Sirva de exempl·• , ultima re
forma financeira, em que forllo contrariadas as ldéas, os 
interefSdS do partido consel'!'ador, mBB esses consorfa• 
dores adoptárilo a idéa do ministro que a propoz, e a 
i ~é a passou, 

O Sn. FERRAZ : - Manteve-se. ' 
0 Sn. IIAROU!Z ·DE OLINDA:- Senhores, nilo me 

a1argo mais, restrl11jo·me ~o papel de interprtte, Íuio 
devo discorrer sobre a utilidade 011 nlo utilidade 
rta med1da; a interprellção ~ 11~11•·ll:1 que. dá o Sr. 
ministro da f.zenda; o decreto n 268ií,. que a•·aboi 
d• ritar relativamente á omiaBiio, confirma este pensa
m,nto, e por Isso com muita raal!o disse o Sr. minioiro 
que a restricçlo do banco era rel•tiva á emissão •Xtraor
dinaria, á emissão f4cultada pelo pc.der cx··cutivo. 

Isto, Sr. presidenta, ~o que eu qunría dizer; o occre3• 
contarei: se duvida ho11vess•, que hoje pRra mim niio h• 
nestas disposlçOes da lei e dos regulamentos respectivos: 
doclaro que eu me encostaria á essa opini~o, porquo ~l.a 
t! aqnella q11e mais salva a mesma lei. 

O Sn. Dus DE C.I.RVALIIO: - Ap~iado, ../ 
E, sem sabir desta questão, ainda nesta mesma q11es· 

&ãJ monetarid nól temos exemplos muito notanis do 
que acabo de dizer. A lei de 18õ3 foi votada na camsra 
aos Srs, dPputados debaixo d~ declaração de qae o seu 
privilegio era restricto á recepção dos sons bilhetes nas 
estaÇões fiscaes, que não import•va a emissão de outros 
hanco 1 ; debaixo desta declarvcáo foi que se votou a lei; 
mas depois entendou·se que a lei creava a 11nl•lado do 
banco. 

Quando se votou a l~i, senhores, admittiu·se o pa
gamento do suas notas om papd moeda, mas depoi• se 
tem dito quo a lei uão conseillo isto, a lei q11sr ·moeda 
metalli~. 

0 Sn, IIAnQUEZ DE OLINDA : - Senb.,res, a /ei teve 
por fim lixar a circufacilo melallica, mas amesmÍiloi con
•~ua a não póde doinr de conoervor circulação 801 
plpel, e por&anton.l:o consegue o· s, u fim, se à caso o seu 
fim fosse esse restrictamente, s~. p~b, não~ e6t• o modo 
restricto e ubsoluto de se entender a lai, porqae ontr.~ 
denri[o ser us rostriccileP, então .me encosto áquellain
telí•t~encia que ó mais favoravel ao billCO do Bra•il e 
que, sendo mais favoravel ao banco do· Brasil, é •o 
me.mo tempo mais favuravel ao commercio e a in;Jus
tria. 8~111. sahir UIIJ panto dos limites da UlUa interpre
l~ção, Sr. pred1enle, decl.ro que &doplo a Ojliuiiio du 
Sr, ministro da f.zenla. 

0 Sa. VISCONOII DE lrADORAIIY: -Ninguem O disse. 
O Sn. uAnouEz DE OLINDA: - E' dobaixo dest• 

fntelligencia que agora se im~ile a obrigação do paga• 
mento em ouro. E haverá falta do digQidadc no parudo 
conservador quando tem su;tontado diff<rentes opioiiles? 
Adoptárão-s~ oe contratos Mtos pelos dous bancos que 
ontio existiilu ;'estes contratos furão reconhecidos pelo 
governo sauccionados )leia r~ publica i mas do pois se 
disse q~o esses con)ratus não tinMo .vigor, que podião 
ser alt•rados oó por uma das partes contratantes, o o 
for~o otroctivamente. Com estas alt~rnativas, senhoros, 
mostrará o partido conservador que não tem princípios ? 
Nilo ao contrario vil-se que elle se tem distineuido sem· 
pro pela firm<za, coheroncia d~ s;us princípios, e isto 
foi foi to som força. 
· Nilo so argumente, pois, com a dignidade do partido 
conservador. Esto partido ó, o mantem-se sempre o mos
mo ; se modifica ;uas opiniões, segundo 3S qucstuo9, 

O SR. SOUZA. FR~NCO:- A gravi~ .. de da situação 
obriga-me a tomar a palavr.l em uma occasião rm quo 
os meus deafjOR seriiio votar Ml~ncioso na questiio. 
Esta gravldad~ da situaç6o estava por mim provisla 0111 
discursos dos annos de 18:'19 e 1800; osta'gr4vidado d• 
siluuçito está drmonstrada na cawara dos ddputados por 
muitos or<dores c a final a recoohereu uru dos homens 
mais competentes do nosso paiz, o n~brtl senador pel:1 
~rorincia do Rio de 1an.tro, qu·lndo a domonstrou 0111 
uma d11s ultimas ses~aes. Eu, portanto, dos••jando antPs 
conservnr·me silencioso e prestar ap1io ao govflrno 
nesta questão, n4o posso deix:.r do tom>1ra palavra, vistas 
as circumstancias em que estamos. Fallarei primeiro 
da resoluçi!o de qao se tr~ta. 

Nilo uu om regra opposto ás rosolucOas como est\ 
rruo disculim<·Fi os estylos as temn consagra<lo no nosio 
p i~; eu. poróm, entmdo qa• taes reoolucõ•.>s, )lrinci
J'~Iruent•J fumlldas nos estylos, não podem sor adt•ptadus 
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1om que as clr:umstanclas sejno itlenticu áquellas· em 
'que forlo tomadas as ontus. Se com faciliJade admit· 
lissemoa taes rasoluç~cs sem quo circumstancias imperio· 
885 asjast;ftcasiBID, rinri<omos ocr.osi:r,, a CJile miuistorios 
poneo zolo~os no cumprimontu do seu dever, qucr•ludo 
evitar os Pmb~rPç~s de urua iituac~o como a actt''•l, 
procurassem esp.lc~r a dis~ussão da lei do orçm.ento 
.para ie não prununclarem sobre quest~es importantis· 
IIW&S. 

0 SR. VISCONDE Dr! JEQUITINIIONJI.\ 1-0n as eamaras, 

zas tlnbão sido tão restringidas. En sei bom que se mo 
pó1e. dizer que havia, em lets volalbs, algumas outras 
dospezu que clcvav~o um pouco o podido; mas o maior 
porígo era de accroscHntar dospezas á essas votadas 
naM. 

A situ!~oão ora, emfim, Ião fuoravel, que geralmente 
não He ooidava então, e a opp,Jsiç4o dHu o exomplu, senão 
de au«ment.r na lei do orçamento muit•s dospezas; 
M um dus annos em que o n11mero das emendas, au· 
grnentando a desp~Z3 1 fui consideravel; ora mAis uma 

O 811. SoozA FRANco:- On tivessem de ver pwnun· r&Zão para que todos conc•mess•m P••r" que a. nova lei 
Ciad•• u camttras, . foss" demorada, porqu • Irada muito maior despeza do 

Or•, eu emen~to que diversos clrcumstanaias devem que ess~ lei que se propunl1a prorogar. 
eoneorrer para que uma ro1oloçiío destas soja acdta, seja E•1 dizia, a opinião era tão geral a rearoeito da lnndado 
justificada, A primeira circumst~ncill seria r.omoaqnolla da sltuaçlo, que a propria opposiçilo augmentou contil· 
que se d~u em !850, de orna "rave calamidade que aolJrou deravdmente a despe11 no orçamento, propondo mui lia 
o Uio d~ Janeir~ por occ.osião do f•hre amarolla, que, emendas neste sentido ; era pois por c;,nvtcçlo de que 
iml••dindo as eiscussõos, oh!'IMPD o gov1 rno 11 ~apaçar R haviilo meloa de Sllihfazel·aa, porque as oppoaiÇllea 
da lei do orçomenlo e a substitui-la por uma resolução, nunca coatumlio augmenlar despezas, quando receiilo u 

Qalra circuutstancia seria a dos embaraços por uma circomslancias do paiz i. esta é a regra que tem a! gamas 
numerosa oppoaiçh, q11e nin deixalle votar-se a lei do excepçau, maa 6 ~ regra. Nosso mesmo anno uw doa 
orçamento; não pr•tenao evocar o passado, ~. portanto, prlnclpart esforços da opposiçio foi redozir a reeelta, 
eitarel simplesmente de patngem a opposlç$o do 1Sii8 modificar as taxas da alf~udega e outras ; e lado isso 

Outra eircamstancia, ainda mais indispensavol para demonstrava a eonvlcçfto firme de que o lheaoaro tlnln 
reaulr os eatylos, é que se deem as mesmas bypotbesos sob" de meios, porque os dignos membros da oppo• 
'IDO a• dérlo na occuiiio em que ll)sse approvada a re· siçii~ Dão aerião Ião desarrazoados que dimlnulsaem a 
eoluçlo, que pretendamos imitu. A 'ituaç!o hoje não receita, e augmentas1em as delptZll, quandoesliveuem 
é Igual 'lituação, por exemplo, de 1858, quan~o ama convencidoa de que nlo havia sobra do meloa, 
re1olucio destas foi approv&da. Ainds mais i comparando a divida publica nesse onno 

Eu nio estou condemnando 11 res~loçiio, estou apenas de 1858 cot11 o anuo de 1854, por exemplo, vla•IB que, 
mo>lrando 11 hl'llitaçio que tenho ou defo ler em appro· om Jogar de ler augmentado, ella linha dtminuido. Peç~t 
var resoluçiles destas, em conaeqooncia da difldrença licença ao scnRdo para ler os algarismos em que fmnd& 
dai circumstanclas. O senlldo, Eobretudo, parece•m6 que. eMta comparaÇão, As ·dividas do u•hdo con•tantes dot 
nso terh ju~till~ç~o. querendo dar como raaiio traba· relatorios da fuenda Dos doos annosde 1854 e 1858, er!o 
lhos Importantes a qu~ ao houves1e ~pplicado nesta a seguinte: · 
BC&Ii'lo; o senado nilo teve sen!o muito pouco que fazer, · 
e nós Dilo ptdemos dar como razio da não contribuirmos Divida e:~~ terna • • • 
pua que p\ssaF&e a lei do or~amento, exigida pela con- interna fundada , 

1854 
52,187:0008 
57,706:0008 
46,684:3178 

1858 
47,10G:4008 
~7,747:2008 
44,689:9758 6lilulçfo, trabalhos importantes em que nos tenhamos notas do &besouro 

oeeup1do. Mas, deixando este loplco, porque elle me letras do thesouro 
!ovaria ti observ.ções talves um pouco olfeDsivas, JliR· · ao cofre dos or· 
serei ao outro dacomparaçSo das ·1ircumstancias de 1858, hl 

:!46:0008 27:0008 

p 01 • • • 
em que ae approvou a ultima reaoluçlo, com a1 circum· oocofradeaosentes 
stancias deste anno, cm qu~ 6e pe~e uma outra seme- , dedepoallos 

3,855:1938 
1,648:914'8 

8Bii:41JS' 

6,390:9648 
9,124:1948 
1,223:1968 lhanle. 

Senhores, u eircamataDclas orSo ahsolutamele OP· 
· portas. Em 1858, 11 Iet do orçament11 que se prurogn•a 
pedia para as despezas 40 097:0008; o exerclnio que 
havia findado, quando se discutia a rcaoloçiio,unha ren 
dido 53,4.11:1668, como depois se ferillcou, mas já 
enllo se s1hla que linbamos ama renda a mail coo•i· 
doravel de qao ha eumplo nos rastos do Brasil; que 
·linhamos, portanto, os m~io1 de satisfazer e d!lbar grau• 
das saldos, eRsas desperas da lei anterior qué so quoria 
prorosar. O lbeaouro linha em ~nas caixas saldos con· 
'idernv•il. Atnda os bal~nçcos n!timamontn publicados, 
que lírio lodu u dUVidas a quem u pode~•e M sobrA 
a oxlsten•:ia do Hhldos, mostrilo qae o exerrHo de1857 
al858 unha deixado o ealdu do ll.250.9928. 

Estavamos, potlaDta, nas circumstancins as mais fa· 
'VIlravols possiveia: uma renda de 53.4ll:OOv8, saldos 
odstontes dos annos anteriores 11,250:0008. e uma 
lei do orçsmunto para que se pedia 40,097:0008, Em 
eiroumstancias dealss, a rosoluç;to era justificad4. 

Com os h•bitos do corpo leglsl•trvo, du enxertar na lei 
ào orcamenlo creaçilo de duspezas que nlio lho per
l~nccm, rle augrnoolar sempre u despezas, era grJnde 
vantag·m prorcgar um~ lei ailtodor, em que as d;Fpc· 

----169,212·8358 160,309:3298 
llavla as!lm em 1858 a dlmioalçlo, comparativa· 

mente com 1854, de 2,90Hí0d8. 
Tu~o. portanto, j UMiificava a passa1em de uma reao • 

luçA:o, que reproduzindo M sob cujo importo tínhamos 
conservado situaç<u &Ao li•ong•ira, tirava ao governo 
o corpo Iegi•lalivo quaesquer receios tJD cuidadoR 'obre 
o ellerciclo aubs~que11te, e os dhpensava do ·examinar 
quanto antes, em todas u sons parl~a, a1 verbas do or
ç,tmento para fuer-lha .o• córte& que boje so torDárAo 
indisl!ansaveis. 

A Indo ist& accrescia que os saldos das o'ixas er!o 
t~o oon.iJeravela om agosto de 185~, p>r or.caeiiio de 
diaoatir·ae a rts•>luç~n, qo6 o miniKiro da f•zend& ·08 

al'allon em 20,000.0003, e por vezes tenho demone
·trado a exaotid4o desta aomma. 

A situação hoje 6 muit.o divoua e oppona; nlo • 
vou demonstrar DO ospirilo de bostilldado a~ mini!lerio, 
principalmente porq11u o •ctual; no ourto 6sp•ço do ~na 
durdv!o, nlto poae tt:r concorrido muito r,ara ella; des• 
crevo a silnaci'io, porquo entendo um defer f,zo·l(l, nDm 
de ·que, reconhecen1o cxactamcnta o estado tln•ncairo 
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do !Jaiz, se pouiio tomar as providencias necossarias 
para sahir delle. . . 

SenhorAs, e> honrado senador pela província dÕ·Rio 
do Janeiro já no~ ftz a ddsoripcão do estado das c~ixa• 
do !besouro, já IMon do de{icil das mo~mas caixas. A 
Solo rPipeito tudo quanto o nubre senatlor dis~o é exacto, 
c eu •6 podo ria fazér uma obsorvação. e é que, fundan•lo· 
se S. Ex. nas previsõ"a do thesouro, elle mesmo disse: 
• Es1as prev1sõos Jlodem falhar e falh4o muitas vezes, , 
Os ~•us calculos, portanto, fi•laráõ ~qeum d• ver dado na 
opinião daquellos que cowprobendorcm qoo as prdvi;õ ·s 
da receita, bO kl~umas V<Zes •ào excedid.s, as das d••· 
pezaB semrre o tiilo; de sorle qu&, quando se c:alcula 
.baaeado nestas prevhi!es, não so cal,ula exactamente. 

O nobre senador o disso quan1o. referindo-se ás cir· 
cumstanclas dos Estados· Uni•los, rec•iou que aM provi
silos da receita n4o io•sem roaliz•d•s, e que a receita 
eJiive&~e um pouco abaixo da orçada. 
~as o nub1e senador tratou sómento do dsficll de 

ca11a, 

nistro, a dirigir· se pelo bom scnso,e a a !tender d opinllo 
do paiz, .accommorlaqdo·se d ell3, 

A •ilu• ç4o é mnho grave, senhor,•, e eu con•ldo 01 
nobns sonadores para V<'rincarem 11a1 tabellaa reape
c~ivu do rel.torio npres~otatlo e»tB anno polo Sr m\
nmro d~ fazonda o que eu vau db11r. Nll ano o ao 181í8 
o relatorio nos dá, confurmB eu jli oJlsse, oomo divtda do 
!besouro, 160,3~8::.1298. Prçu Jlco11ça para me r"ferlr 
a cada um de!ltls oncargos em p>rti~ntar, comvaraJ,do·Q~ 
com os quo coostão do rtl.torio dc;te anao do 1861, 

Divida externa. , • , , 
lnteroa em o poli· 

ces • , ..•• 
cm Dotas do !be

souro. . ..• 
em bilbelea idem 
aoB cofre~ !lo» o r· 

phãoa, , , •• 
aos cúfres doa au• 

aente• . • , .• 
aos cofres doa di· 
nrsos r.lepoaiiol 

18~8 1861 
47,106:4008 08,037:61ioJ 

117,'74'7:200$ 67,4~0:600$ 

H,689:9758 44.689:97:;JJ 
27:0008 4,1>S9:50()1J 

6,390.3648 8,731:6468 

:1124:1948 &,634:01\18 

J ,229:1968 1,686:5768 --------
160,303:3298 198,779:9888 

DillmnÇa para mai~ em 1801 ••• , 39,4'71:6598 
Tumo a U1e1ma somma de 4.4.6Bll:975S em notas do 

thesouro, ndo obstante e;tar a circulalllo reduzida a 

O qod é um de{icil, senhor~~!~~ O deficil ent~ndo 011 
q110 está na aitTorença em cada exeJcicio, lno oystema 
ilo exercício) outra a rtlceita pHrteneooto •o me•1uo e a• 
so&a dPspezas. CAieuJar os deficils sem con1ar os u;eios 
extraordinarios d~ rec>ill, os empre•timos, n'o é cu· 
t•ial e justificavel ; íriamol cabir na pr.• ttca franceza a 
respeito a~ qual escr"vem os economhtas inflleJO$ que 
ll• ortamentos da Frar:ç~ áem~nblrlio s•mpre aaldllO 
porque eltes ·•nvolvem com as rendas ordinariad os di· 
lrbeirus tomados por emprestámos, o destil maneira 
nunca haveria drflciltm um paiz. 

0 Sa, VISCONDE: D!l !T.UORAUY: -Ea contei com isso, 
O Sa. Souz.l FRANCO : -Contou 7 Ora, calr.ulando 

dest~ modo e tratando do defic'l de receita e n!o só do 
dos aailas, eu encontro UUI dlficil muito mais conside
ra v.! do que o calculou o nobre s•nador pela provia· 
tia do Riu de Janeiro. Vejo bem que o nubre sena•lor 
o qne Jlrorurou mostrar foi os embaraços em qlie se 
encontrar& o nobre ministro que dilige as t!nanças no 
fim do exercicio de 1862-1868, e que tenba de tomar 
providencias para o pag•menlo dos dons emprestimos 
ou pagaJilento d~ um e conversao do outro, que deve· 
mos 0111 Londres, e para satisfazer u despezas do exer
cício !IOsterior a eue de 1862 -1863. 

36,411:0008; po•·queaamGrtizaçilo foi !dila p1lo b•nco 
do Bra;iJ, e a quantia o~ou da mesma fórma de•idm pelo 
tbesouro ; o qu~ houve foi mudança dd credor, o e11·· 
cargo subsiste o 01esmo. A dillorença para mais nos 
Pn.•argos do !besouro em 1861 1obro 1858 é de 
38.4 71:659$. ·que se rastbllo nos Ires eurcicioa d" 
1858-59, 1859-60 e 1860-61. 

Calculando a~~<~im, o nobre senador atlewtlell aow re
cursos das cabas; mas e11 quero demonstrar tamb•m 
os encargos do !besouro durutte 01 ultlmoo tres •xer· 
cioios e os doas que se vilo sPgnir. lls>es Pnoarges, isto 
6, os dos Ires ultimas exercicio~, vão á sowma muito 
·mais oonsi·ieravel; e, quundo o corpo Jrgi;lativo so con·· 
tanror e iwpros•ionnr da enormid•de dr.til's Encargos e 
d.l gravidada da siloacilo, ha de reconhecer que teria 
sido. muito mais justificado o ter feito pmar a lei do 
orçamento, cortando nalla. despe:.s, do qu~ votar por 
uwa resc~lut;ão .... 

O SR. D. MANOEL:- Apoildo. 
O Su. SouzA FnANCo:- .... h do mesmo, e os ta 6 

a minha opinitto, apoiar o Sr. JI1inistro da fJZen•la na 
interpretação quo da a lei da 22 de a godo, á r•speito da 
<filai eu. não me pronuncio, porqu•ltilo tomo a mim ex· 
pli<ar disposicG•s qun seus proprios autores declarlio não 
serem claras, serem obs•:ur11s, duvidosas, antino111icas. 

.Não tomando, portanto, o empenho destaintPrpreta~!o, 
declaro que opoio a optni:lo do Sr. ministro da fazor11Ja 
como a mais boneJlca o propria para fazur duiappuocer nl
gnns dos embaraços quo su opp6em :í marcha do ~overno, 
dis!Jon1o·so este, comu o muitu JJ:w o Jis1o o n~bre mi· 

Eoãn consliluirá e• I~ avultada som ma parte do d1ftdl 
do3 Ires Pxercicio•? E• tá pruvisorl~menle liquidada ou 
corrsulldid~ a divida em apohoes e não a de outros titules, 
mas tud~ a som ma é devida e o paiz e• lá wponsavel em 
J861 por mais S8,471:65!l$ do que cstavum 1858. 

Note mais o seuado que ent!o exl•ll~o, nas caixas 
do tbeFooro, pertencentes aos uerdcios aotcrlore•, 
11,21>0. 998~ 8 IJUe eua avultad~ som ma os lrrs uerci· 
flios toruárllo em~reshdaá~ caixas dos exardicios anterin~ 
m, diapend~rilo, e, portanto, s~wmadaaos 98.471:6111)~ 
igualmente tomados ew prestados, olevno as sommus oh• 
ti•t•s a credito e aastaa nos treB u;ercicios a 49, 722:65'76 
&Mrn das suu~ mpeelivos receitas. O defl..:il, portanlo, 
assiro calculado vai a 4.9; 722:657~ qnP, sendo rast;>s DOS 
tros exercícios, ftcaráõ. em divldll par4 ser pugil pela ro• 
ceilu de annos fut11ros. 

Eu· sei· ben1 que havia nas ~alxas · do tbosouro, ea 
abril de;te anno, GS saldos de 8 048:0988 em moeda e 
li tu los; esses saldos, porém, estavam ;ujottos ás despezas 
dn proprio exorclcio, a vcriOcn-se nos dous m~zes do 
exorcicio, o. nos seis mezes a•tdicion:te,, u deva ·S~ auppor 
q1te elles forào esgotados. porque os bilhAkS daalfandega 
omitti·fos }l(lr amecip~cao do renda, que terido sido ros• 
gatadoH ou tran,feridos pur;t u exercício actunl. existem 
na circula~no. Qu•r iilo dher qu• os snl!lus foriiu em• 
pr.•gadlls no preenchimento das somwas preds:rs pnra o 
p~gamento do proprio anno. 'femns, port•nto, que OM 
quarenta e nove mlle tantos conlos ó u d'ficil dos troa 
OX!Ircicio• sem dedncção •I gama, 

Ombro senador poJo Riode1anelro avaliou, como PU 
di>w, em côrca do 11,000.0008 o deficil dos dou~ exer· 
cicius, Ulll 'lll~ j.í começou em o 1" de julho e outro 
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cujl lei se disllu!o na cnmara tios depul&ilos. Eu ·acho 
que S. Ex. f•z uma avaliação moderada, que o dcfi;il 
otovo Jr atóm, porque as receitas amoaçl!o licar áquom 
das prtvisilcs do i besouro. O thesourocalculou, por o·xom· 
]'lo, o exercício em qae estamos crn 40,6!1:5068 e cal
eulou o exercir!o que discutimos em 50,627:0008; cu 
creio que nmo é pouivel admillir calculos tão elevados. 

Fundo-me primeiro em uma observação geral: se o 
nxcrcicio de 1860-!861.1 cm qne;o Rio de J,neiro teve 
uma producçüo espantosa, nl!o deu em resultado rend• 
igualá quo se espero~ pafl1851-J 862 e 1862-1863, 
como podemos esp,rar que esses dons excrcicios, cm qne 
a pr"ducçl!o pareco diminuir, hão de dar ama renda 
maior 9 Nós lemos dados para julgar o cantrarh, e são 
o~ seguintes: As reparrições do Rio de J.n,iro em 
1860 -1861 rendt\rão 27,520:0008 e com as rendas ge
roes da provinda do Rio de J.aneuo, que regulão J~Or 
800:0008 á 000:0008, e al~umas outras quantias que 
;c arrecadão fóra du &res reparticiles, a renda da côrte 
púdo calcular-se que sub4 no e)lerdcio dd JSG0-1861 
a 291000:0l·08. Dá s~. porém, a cilcumstnncia que a 
rond> das outras pnvincias é moita menos c•m•idera
vd, nio se verili :ando agou o facto dij 1857-!858, em 
que as rond•s d~s províncias igualarão ás do município 
tl • côrte, 

do 2.266:0788, que dá apenas a dill'ercnça do 72:4308 
Mobre os mczos anteriores á elevação daa taxas, 

A razão principal desta exfgoa dill'~rnnça foi a dimi· 
nuição d.q cxpoJtação ne>tos cinco mPzes de fevereiro a 
junho deole anno, e ossa diminuiçüo de exportação cada 
v.z maior ó que ha d" dar cm resultado a diminuição 
da renda quer sobre a exportação, quer mesmo sobre a 
importação, 

Eu niio calculo, ou •ntes não admitto, porque já 
tenho mo tiO< dos dados em contrario que as províncias 
do Pernambuco e B.hia rendessem mais de JO,OOO:OOOS, 
porque, senhora•, as províncias de Pernambuco e Dahia, 
principalmente a Bahia, ainda com as novas taxas não 
elevárão a sua r<:nda além de 400:0008 por mez, termo 
mcdio, e ~ó a provincin de Pernambuco Iam alguns 
mczes de 500:0008. A renda do exerclcio, por· 
.tanto, não pó.le regul, r nas duas províncias senlo cêrca 
de Jo.ooo:ooos. temos p ·is 20 e lO;::: 3!1.000:0008. 

A renda das demais pro.vincias, entre as quaas sd o 
Pdr.i e Rio Grande do Sultiverão accrescimo e uma ou 
outra de prqueno 1endimou1~. J>ilo púde ir além de 01t~ 
wil cOillos. "pois a renda doexercicio de 1860-186!, 
com d1•posit os liquidas, roiio irá além de quarenta e. o!lo 
mil o t•ntos contos, E como se póde ·rsp'rar que a 
rrm·h do exercício que começou possa ir aJóm doatus al· 
gariFmos? 

Dir·so ha, porém: • No exercício que findou as novas 
taxas ~ó vigorárJo por seis meze.~, algumas dell.s nem 
seis mezes complotos, ou1rns oito mezos, como s4o as da 
armazen&gem e outras dns alfand•gas, que comecárão a 
ter vigor desde que se publi•1~u o ro•gulamenlo das 
mesmas. Dahl se qucrera tirar a conclu•4o que, se o 
ex• rei cio que começou t~m essas taxas por todo o nnno, a 
renilu ha de elevwr-se á mais quu do findo. 

Nós vemos, por rxcmplo, que a alf.ndega do Rio de 
Janeiro rendeu mais 1,862:6578 no 1° semestre do exer
cicio de 1860-6! sobre o 1 o semestre de 1850 · 60, 
porque n exportoç[o daquelle semestre, Eendo superior 
em muito á drsle, foz angmenlar o consumo e aens di· 
reitos. Por onlro lado, •ames que a alfande~a da pro-
víncia de Pernambuco rendeu no 1° semestre do 1860-
61 co\rca de 000:0008 menos do que no 1° sememe de 
1850-60, porque a exportação foi muito menos con· 
siderava! nestes sob mezes de julho a dezembro de 1860. 

A província· de Pernambuco, cuja llXportação já se 
elevou a HJ,531:5558 em 1%7 58. a 17,718:9778 
em 1858-59, e descei! a 12,218:1728 nesta nllimo 
exercicio de 1860-61. com a nu lavei circumstancia que 
sóme111e 7 ,444:53~8 furão expr.rtados para o estrangeiro, 
confirmou nestes factos a r••gra ensinada pela sciencia, 
qoo, diminuída a exportaçiio, diuoinue a im~orlação, e 
tan,bem os seus direitos, em cons~quencia do menor 
consumo das merr.adoria~ importadas, diminuição de 
consumo que, na nossa bypothese, tem oulrn causa na 
olevação dos preços pela aggravacão das taxas, 

Todo nos annuncia qne no exercido em qne esta• 
mos o café h a de ser em muito menor quantidade ex
portado do que no exercício passado. No exercício pas· 
sado exportou o porto do Rio de1aneiro2 586.245 saccas 
de cafil de no valor cerca de 73,l00:000$, que llzerão 
entrar para os cofres resp<c.tivos a renda de 4,391:7808. 
Calacule-se agora que a exportação do café desça no exer· 
cicio de 1801-02 a l,SOJ,OOO saccas e admiuo mesmo 
a que 2,000,000 que é o maximo, ao preço médio de 
58000 ou de 48800 por arroba, s~rá o valor total 
48,000:0008 e direitos a 7% 3,360:(100$, o que traz já 
a diminuição de 1,031:7808. 

D'ahi o exercido hl de ler provavelmente renda me
nor do que o exerclcio que llndi,U; d'abi as previsões 
do thesouro não serão realizadas; d'abl o d~flcil ba de ser 
maior do que 11 OOO:C008 e ha de ir, calculo eu, não 
havendo alteração na gestão financeira, a 14,000:0008 
nos exerciclos de 1861-1862, e 1862-186:J. 

Qual virá a ser, portanto, o deficit, ou di1forenca entre 
a receita e despeza dos cinco oxt•l'cicios de 185~-1850, 
1859-1860, 1800-1861,186i-1862 e 1862-18631 
virá a ser o seguinte : 

T• mados emprestados .••••• 38.471:6598 
s .Jdos dos exercicios anteriores. 11,250:9088 
Ins~lllciencia da renda dos ~xer-

ci,ios de 1861 11 186.3 • , •• 14,000:0008 

68, '122:0578 

Note-s~, porém, que neste exercício que findou, o an
gmento rosuitanle das novas taxas não foi tal que dolsse 
grande dill'drença em f<~vor dosmeKesem que vig·;ravão, 
l'oilomosdividlf o exerci~io do 1860 -1861 em Ires perío
dos: 1 •, o p"riodo de seis mczes de julho a dezembro de 
JSüO em que não est•vào ainda em ~xecução as la)las 
~ccrescidas á in>portação, ~xport~ção e aellos, leve de 
ronda IS, l23:4G08 nas Ires rcp>rticlies da cOrte, alfRn
dega, consulado e recebedoria; t~rmo nuldxo 2,198:6288 
por mcz. 

O 2• periodo é o mez rxcopcional de janeiro, em que 
os desp.>ehos forào. nnwipados para evitar a elevaciio 
das taxas qua comecavfio no fim do mez ; e esse mez 
1xcepcional rendeu 3,028:0698000. 

Qaer agnra saber o senado qual fui a receitn e dos· 
pez~ dos ''os ultimas exercici1os para calcular aa dos dois 

O 3" período d<•s cinco mezes do fevcfciro a 
junho, om IJUC a~ laxas accroscidas vigorárão, rendou 
H,~:Jl:aousooo, re~ulando cadn mcz o twno xxbdiu. 

seguintes ? 

Receitas em dopoaitos. 1858-1850 
1850-1860 
18U0-18ül 

46,010:9058 
iJ3,501:1368 
45. 7;!2:360$ 

--- ---
136,233:5008 
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A ccrcstcntc-so á obta receita as som· 
mas obtidas a credito •••••• , , 49,'722:6578 

185,956:1578 
Esta som ma avultad~, sondo toda ella dispendlda nos 

tras ~xerclcios, torna a despcza media de cada um 
61,085:3858 I 

E não será gr~ve a sltuaçilo do paiz, dadu estas clr• 
cumst~ncias1 Fi~aremos, como disso o nobre 1enador, 
na fi1D de 1862-1863 sem meloa de occorror ú dos• 
pezas o nem de antecipar a renda com bilhetes do lhe· 
soara, porque a!tar~o preenchidas aa sommas e u the· 
sour~ sobrecarr•gado com encargos taes com este au• 
gmento da divida pu'lllcn, qae ·terá dlfficuldade em 
~bter mais meios a credito, 

Stii bem que se ~ódedlzer, e eu devo de&dej~ fazer essa 
especie de abatimento. que oaccrasclmo da divida externa 
fundada no valO!' de20,931:2408. foi principalmente para 
empr•'zas particulares e uão para o thesouro; mas do facto 
o' !besouro é o rosponsavol por 8ssea encargos ; do facto o 
&besouro é quem paga os seus j urbs e a amortilaçlo, e de 
mais o !besouro vai tomando a si grande parte das dlvi· 
das, e, segundo a lei de 22 de agosto, tomaria tudu as 
d01s estradas de !erro do D. Pedro II, Pernambuco e B•bla, 
se convertPs o todas aa suas acç~ea em apollcu da didda 
publica, e se o governo fosso, como ao prot~ndia, o ac
cionista, o empr~sario unico dessas empresas, oncam· 
paodo-as tod,s, como passou na lei de 22 de agosto, e 
fui ama das suas medidas mais ~bjeccio navels, tanto 
que o mioisterio actual i' se viu obrigado a suspen· 
der a convors!o das acções em apollces 

Ft!·lo:porém, jil quando o &besouro estava accionista 
d1 estrada de ferro de D. Pedro II por 35,485 acçDes, da 
estrada do fe:·ro do Pernambaco por 13,259, 6 da estrada 
da Dahiapor 1,000 e quando da empresa Mucury ora já 
propri•tario, poís,eneampoua empresa Quanto á compa· 
nhia União e Industria, luio indica que alia se prepara 
para obter sua encamp1ção dogoverno, e em pouco tempo 
o governo terá sobre si todas essas dividas, tolos estes 
vinte mil e tanos contos do réls. 

muito conslderaveis, reconheceu que as dospe~u com o 
pessoal deviã.o ser diminuídas; mas nl!o apresentou •e· 
não uma medi ia- autorisar o governo para emiulr bi· 
lhetes do. &besouro. . 

Os bilhetes do tbosou:o como antoclpac4o do renda 
slo convenientes, a«o mesmo o melo mais proprio, ou o 
nnlco de que se pólo Jantar mAo; mas, para occorrer a 
d1~cll d o mais objecclonavel de. todos os empreatlinoJ; 
ó empreslimo de curta duração, é de um juro multo alto, 
que d hoje de 8 o/o. E como d qme se proten·1e recorrer 
a bilhetes do tbesouro como melo de dar ao the~oaro 
os fundos que elle precisa? 

Senhores, quaMo l!lltes bilhetes se vencem, toem de ser 
pagoa e recolhidos ou consolidada a divida, mu no 
estado Jclual da apollco1 a 90, 91 e 92 o/o, nlo ael como 
se po~orá emiuir mais 8,000:0008 em apollcea para 
recolher bilhetes do tbesouro; o qme aliAs se tornar4 
iodbpensaJel, quando a aomma dos bilhetes do theaouro 
exceda do Dili& certa qunntldade, tornando dllllcll 
obter mais meios dessa fórma. 

Actualmanle parto dos fundos que o 1overno obtem 
por desconto dos bilhetes do theaoaro, dl1em qaosahe 
do banco do Brasil ; i!lo poderá no futuro conTerter 
o banca do Brasil, como o anligo banco, em caixa do 
thesouro para fornecer-lhe os meios nocessarios para 
aa suas despezaa. No estado actual do falta de capltau, 
quando o publico não concorre ao &besouro como já 
concorreu em outros temp~a, em qno até por empenho 
se precurava emprestar ao !besouro por 4 ou IS o/o ; 
quando não ha mais a mes111a lacilidade o o &besouro 
precisa Ir ao banco do Bmll, a lembrança da emissão 
de bilhetes para 1upprir a dllreronca entre a receita 
e despesa nAo póde ser approvada, e o nobre senador 
pela província do Rio do lanelro disse : • Preenchido 
o numero dos bilhetes, onde se Mo buscar as sommu 
necessarias, por aulecipaçl!o da ronda, para satisfazer-se 
as despesas correntes ? • 

E11 tenho as melb~res dlsposlçt1es para votar pela 
resoluç4o, mas nl!o VPjo que podasse ser justificado 
votar por ella em circumstancias perfeitamente oppostu 
áquellas de 18tl8, cuja resolução se traz para exemplo. 
Nestas clrcum1 tanclas a lei do orç,mento era uma arando 
necessidada. 

O Sn. D. MANOIL: -.Apoiado, ae ha auno em que 
ella devea&e ser discutida, 6justamente ueate. 

Eu f•ço votos para que quando ao tratar da qaostlo 
Un'iio o Industria se não f,çl por 11111 artigo em lei 
immensa, em que mal su podem examinar as medidas de 
encampaçlo das diJI'trentes empresas. e que, se o lho· 
souro tiver de sobrecarregar-se com a despesa da estrada, 
n«o o faça por preços exagerados, comprando por multo 
aquillo que valo menos, e que, se tem de dar perda, nllo 
seja o &besouro quem a v~nba sotrror. 

O Sn D. MANOE~: - Quem 6 que ha de ao!fter 
senão o tbesouro ? 

O Sn. SouzA FRANCO: -Mas qusl da conlfquencll 
dos meus calculas? E' que se podem reduzir, quando 
muito, rôrr.a de 10,000:0008 de todos esses grandes encar· 
gos dos tres exeroicios, e que emlogar de 40,722:0008 
de de fie 'I ou ri~ encargos sobre o thesouro, tiÓ lenha de 
mais 3!) a 40,000:0008. Ainda assim 6 uma 6ituaç4o 
muito melindrosa, principalmente porque , quando em 
1864 se tiver do convert1r cm nova divida o emprestimo 
de 2 600,000 ;B e png.u o de 400,000 ;B. ha de 10 ler 
muito om alteMiio o estado dos onus que pezem sobre 

O 811. SouZA FRANCO: - Falia-se em economlu, em 
reducção do despezas. As redueç~es, senhores, poJem 
senir, mas nl!o bastão para f111er saldar os d,~aill, o 
quando o nobre ministro disse: • E' proclao altender 
ás circumstanelaa politicas, • eu creio que quis fazer· 
nos comprehonder que osras reducç~es alo dUIIcels, ao 
monos para os miniald.·ios. Lançar sobre 01 ministros 
11 rosponsablll~ádedems reducçOes,nfo ~obra de amigo; 
essa responsabllldade deve recahlr em todos ... 

o thesouro. 
Uma situação destas devia exigir um pouco mais de 

cuidado, permitia-se-me a expres>il•>, ailo ó censura á 
commissrro da camara dos senhores deputados que 
tratou desta quostiio; oll~ roconhtc,u, r ssim como 
o senado reconhOcn, o estado critico das nossas finanças, 
11~0 owittiu signil!ca-lo, reconboctu f!llO havia despozas 

O Sn. D. MANOIL :-Apoialio. 
O Sn. SouZA FnANCO: - .... devo recahlr nos mi• 

nielros o naf camaras, em cada um dos senadores e do· 
pulados. 

O Sn. D. MANOEL: -E' verdade, 
O SR. SouzA FnANCO : - Carreguemos cada um de 

nói com a nossa quota. 
O SR. D. AIANOEL: -Nilo se diga ao ministro que 

vá estudar. 
O Sn. SouzA FuNco:-Assim, as reducç~os so devião 

fazer na lei, o nüo doisa-Jas ao minlstorio ; ou creio quo 
80 
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l1a. uma prova de coulbnça excessivil em cont3r que a 
todoa os outros emb11r~ços dm ailua,ão ella aiuda acr.rc~
centarli oa prcveoieotes dos desgo&tos lançado$ nas llloi· 
raa dos amigos, dol empregados pobli~oa, desse puiz 
official, que em maioria é obri11ado M apoiar tudol os 

· miuJsltlrios, iucorreodo estes por si meswo em mais esta 
ro1ponsa.bilidade. 

uma ootr:l convicçilo, e é qnll o p~polorio é p>Javr:l que 
se deve riscar do voc~bulario das recriminaçG•a; por• 
qna· não h~ ningoorn que não queira a convertihili<1ado 
'1o papel tltluci~río om mett~es. No quo .diver~imo• é no 
modo de a conseguir; S. Ex. o mconheceu, o os factos 
vão-no~ d11n 1o razão r.ontra a lei do 22 do ago!lo, que 
c~da vez afasia para mais longe a época da realízaç~o 
das not:ls tDI m•eda rnelallit:a. O Sa. D. MAKOEL:-E' preciso dar um &ranJa golpe 

no !uocdooalismo, Os bancos assustárilo·sc, cora razno, porqoo o drcreto 
de 30 de s•ltembro lbeu exigia sommas tão consider.veis 
a titulo do pagan:ento de sello, que pareceu antas um~ 
ordem de liqui~üçlio fvrçada t! prompla com. grave 
damuo de lodos os iuter•sses com elles envohidos, que 
orão, e silo anilados. Eu ta11ho nota das sommas que 

· O Sn. SouZA Fur~co:-Ea, portanto, nllo po~so ad
millir queso acredite quo,llcandoas rodueçúes a cargo dos 
Sts, mioiatros, posaamos coo lar com Dilas, e com tudo, 
sendo esto om dos grandes meios que se deva empregar 
para alliviar o tllosouro dos onus que tiobre ello peslio, 
a aua respons;billdade o4o deve 1er lançada Jómente 
sobre o~ Sr1. Jnlnistros. 
:. Alai, eu dilla : este melo nlo 6 sufficlente, é preciso 
mab alguns outros, cllndispensavel animar aa fontes do 
produccmo, ó preciso nlo embaraçar as transacç~es, como 
se t•w emLaracado com as me~idas llscaes dos tres olll· 
moa anno1. Neste ponto ~ que encaro fayor&v•!rnente 
e admitto a ínterpret~clo dada ·J:.elo nobre muustro 
'lei de 22 de agosto de 1860; e lia lira, ao menos, aliU· 
mas das asperezas dessa lei. 

pagou o banco Commercial e AKricola, e as pagou sem 
recur•o nem re•litoiçllo, porque lhe lloarão va recebe
doria SB·0:388S50i e dá-se então 11 rinKolaridada que o 
banco Agrícola, tendo pa~o era 18~8 2;5218000, e De. 
segam I" atá SO de Junho do 1859 6:7!178. veio pagar 
de Julho de 185!1 a Juubo de 1860, S8:0388S50, 
que foi com o que Jlcou a re~olledoria. realituin~o-tba 
as sommas elevadas, que o decreto de S() do setem!lrl) 
fizera exiuir, pondo em sustos todos interes~es. . 

N4o acredito que essa interpretaçlo basw p:1ra animar 
a producção i espero, porém, que afastará aJ,una dOI em· 
haracoe que hoje a ella so t•ppo6m. 

Senhores, o que fui que principalmente. tornou a lei 
de 22 de arosto tdu mal recebida no paiz 'I Foi o modo 
por que ella foi apresentada; !orilo os derretol precur.· 
soros e concomitantes; fui o decreto de SO dd •e lembro 
de 1859. A lei em si tem di•poslçGe~ multo prejo•il· 
ciaes, ~eu, qoo a combati e a dedapprovo ainda, • faço 
votos pela sua annullapão, pala atia revogação, quando 
ouvi qu"lxas do que o nobre ministro a tlnba revesnuo, 
sem neces•idade de ir ex~ minar 1e tllo o tiniu f~ilo, ou 
sómente lot•rpretaào, e devíJamente, acelt•l o f•cto como 
Yanlajoso .•o pti~. 

Ainda a•sim ha a not•r a gr~nde dispari•lade entro os 
diversos p>gam•ntos do seJJo por transacçOes qoasi que 
iguacs, como sejAo : 

Dd ruarço a IJO do junho de 1858 , • 2:521800(). 
De jullJo<la 1858 a 30 dojunbode 1859 6:607S000· 

· De julho de 1850 aSO de junho da 18110 38:0381195(). 

Se a revorou tanto melhor i 3quelles qoe, como eu, a 
dosej•vAo ver revog.od4, oio pode10 deixar de preotar 
apoio á opiniio do nobre mi11istro, sem que, cowtudo, 
Jne encarretu• de suNteat•r" interpnll~iio. 

JMa lei foi precedida pelo decreto d< S() de 1etembro, 
quo assustou todos oe ll~ocos, toda o coamerclo e 
industrias i en tend•n•lo todos que te Jbes da~larava g~err:1 
do morta, procurarão aubtrnblr.-so a ella, liquidando-se, 
e fo1pando o commerclo, as iodustrias, as emprens a 
ontrarom na liquidaçllo f,.rçada em que estilo áes,Je se· 
tombro de 185!1. tendo·a j4 começado, em parte, desde 
ll~zembro ele 1858. 

S• não fosse esta decreto, se nlt~ füsse a diseuss5o do 
r-rojecto anterior. em quo não se gu~rdon re!erva sobre o 
direito prcteo,lido do violar 01 conmtos, du !altar aos 
compromissos, da abandonar aquelles que, n~dos nas 
promessas do iQVerno, tJDhlio empregado seus capitaes 
11as eruprt zas do estado, ao por elle promovidas, ou 
protel'id•s; ~e oRo fosso, emfim, o caracter do luta, de 
irnposic~o de que se revestiu a medida pua converubili
dade das notas baocdrlas ew metaes, quem é que 1e lho 
ter i~ opposto? 

O modo, pois, mais do que a idéa em si, ti que ex
citou todos os ospiritos o o!Jrigou a que aceitassimos a 
luta, que hoje se deixa entrever ler-se reconhecido quo 
foi travada contra a o pintão publica, o com desprezo do 
hom sen•o quo devo ser companheiro insoparavtl da 
sciencia diroctor:l da adminlstrncão do Estailo, o S. Ex. 
o Sr, ministro da r~~Oll'la fez b'm em con9ignar W1iti 

De juloode !860a30dejunhodel86l 10:161880(). 
As•im os estabolocuuentos banc<rios, porque lodos os 

outros p•ssárão,mai• ou menos, por Igual sorte, oiio sa• 
bendo com o qoe contar, vivtdo em ~ostos q11e deviiJ:o. 
prPj u•Jicar a marcha regular dos negocias. 

A int•rpr•tacã~> qu• revela da p11rte do governo dis• 
posícile11 b~nellJas póde, como •U j:l di~se, r~il,bolecer 
em parte a conllanca, a a irá rest•belecendo· se os actos 
Ulccessivos dBmoustrarem que a bonevoloncia se mao• 
tém, e não me11o; o rl•vJdo resp•ito para com a cpiniiio 
do paiz. E' nestA s•ulido que eu aceito 11 interprelaç!c. 
camo comt!ço .de urna 110Va éra. 

Dísse·so n:1 camara dos Srs. d~pulados, tratando-se· 
desta <iUPstiio c que n4o está ainda obtida a convers4o 
das notas l•anoarias e o cambio ao par, porque h:1 uma 
ciroul•cão muito Dl:lior do que a da 185S, e as cirooms
tundasda Americ~otlo Norte a teem tamLem iwpedldo. • 
E' um lacto em que n:Io ó preci•a insi•Lir, que as len
tativns para a convert1hilidado das notas dos bancos em 
ouro teum fa:h~do cornplotaroente; h a Ires unos que se 
corre atrás de~ lo d~1iderat11111 e nada se tem conseguido;. 
não se IJôda mrsmo consegDir uada no anno mais f~vo• 
J'avel que tenhamos tido. 

No nono da producç!o mais espantosa na província 
do Ilio de Janeiro, esta praça não pOda ohter ouro 
e nem os bane< s o oLnverão par;l trocar soas notas. 
Qual a razão desto pbeuoweuo ~ Nunca em anno cm. 
l'jUA n producção fos•e mais que re«ular deixou a prac1 
do llio da Janeiro de receber euro dn estr•ng•iro; nunoa 
nrssos annos o cawbio deixou de estar ao par ou .ácima 
dtllo. E porque su viu uttirnau10nte o contrario, seniiu 
pol' eJToito das medidas rostrit:livos dos ultimo Ires annos? 

As dinlculd:ldos que ~m nossn pai~ se oppoem á r•ali
znçüo em ouro, como a 'luer a lei do 22 de a~osto, crão taes 
<lU• o nobre ministro citou um facto rle qne tinhnnJo~ 
cunhodrr.onto, e é que o ministro u:l fazonda do ~,bi· 
netd de 12 de <lo:cm~l'o estava diapo1to a ac<'ilar om1 
emenda para quo a conversão om ouro só fu!~c ~bri· 
gaturilqu:..ndo o cambio cotívc1Eo ao p.u. 
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0 Sn, VISCONDI! DE Ir.IDORAIIY :-Duvido disso e COD·' 1:000,000$. o de PetnamLueo, ~OO;Ci008, e O do Mara• 
tosto. nh4o, 279:9958. . .. 

o Sn. SouzA FuNco:- Eu o ouvi dizer. Quantu ú notas rotlolbldos no h.lnco do Brasil, 1011 
0 Sn. VISCONDE DE hAD0RADY: - EU contestO por 

J:onra de!le e porque oovt o contrario. 

caixas llliael, ~ DOH ~ulros b1nco• oo.tenbo nc.&icía de q•a 
er.'lo nltlmaiDente 7 ,lí20.0008. ••m coo lar a• que e•· 
tejilu l'ecolhidni nos divarHOi ba•1r.os, caixas cconmni. 
ca1, etc., que, nlo ~ndo emlsslo, nlto aateem preau para 
fundo dlspooiYBI, Allim, a circulação Oca lendo de 
73.919:6208. dlatrlboida do modo segainte: 

O !ln Souz. FMNco: -Essa emenda annullava A me• 
dida da lei. 

O SR. \'JICONDE DE lr.ADORAIIY :-Sem duvida, 
Banco . do Brasil, 31 deaaoato 1861 • lll,lí12:3108 O Sn. SouZA FRANCO: -Doade que os bancos !Ó tro• 

elo as nolil8 em ouro no campo em que, 6R\ando o cam · 
hio ao par, nfio é preciso o trouo, e dtililo de lrúcar 
quando, bai'lundo o cambio, o troco ~e torna preciso. a 
lei nllo nl ter elf8ito nerllum, a medida &orn&•se nul)a, 
Aasim se reconhece a qauf impo11lbllidadd de obter 
pelos meios de qoe se es1á lançando milo, a conTellibl· 
lldade das notaa ew onro. 

Soaaeah:at·nuaea • Sl dt1nuio • , l6,3LS:200S 
o~nCOI rio sorerno ' 31 d~ PCOitO • • 13 203;3103 

l'l'otts do tbeaónro, S1 de PI\'Oato de 1861 
meno1 as que servem de fundo dia· 
poniTel 1 I t t 1 1 1 1 t t I I I 1 I 

.~5.028:8201 

28,891:0008 ,.. _____ _ 
O facto t! que, depois de Ires annos, o ouro esti cada · · 73,919:8201 

Tes mala eacasao; boje lemos na meRmas difficuldades, ou Em cda nm dos bancos do governo a elrclilaçlo 6 a 
malorel, ao trooo das notas em!ooro, do qud linhallosan· IPgoinle, qoe ji en&roo na somma total: · 
tes; qual a razilu? dl~o~e que a lnftoencia dos movime"lnH Banco Commcrcial e Agrlcola 
polillcos que t'em lo~ar nos Estados-Unidos. • Esses e soas llliaaa. • , 81 dd.&fiOlU 6,071Í.9508 
DIOrimentoa ainda nlo produziria na Grã·Bretanha Jlurd Hypolbecario , • • 1,988:5106 
sonsiYehbalo; a hxadojoroahlhaixoude6a5%,ese • nwoda D•hla ••• • maio 2,319:4MR 
na Grli-Bretanba o efreito é quaRÍ n~nhom. nio o podia do Pernambuco ; • fdve•efro 1,686:1008 
ser &lo grande entre nós, Quando em 1857 ps aconle· do llhraobllo, , • janeiro 229:3008 
ehaentoa, nlo polilflllll, IIIRS er.onomlcoa dos Estados· -----
Unidos, lnOulrAo no nosso paiz, fizorlo·o princlpalmenl• lB.20S:8lOJ 
por da da Gri·Bcetanha. A. tasa do juro linha abi E' nece&~arleallender a quo netll somma tolal· de 
aubido a lO%, taxa nunca antes vish; as 'luebraa 73.919.8208 se comprehendem 13;203:3108 em notaa 
forlo eonsidaraveil, e a exigenda ao Brasil do paga• dos bancos do creaç~o do governo, aa quae~; nlo 
em mentos moeda creou as di11l•:uldades com que enlio seryindo para lodos 01 usoa dos mercados, p6~e·ae 
lutámos. Hoje dá·se a bypothe•e contraria. dizer dellas que nAo alo moeda no sentido du outras 

Mu do1Ne uma segunda raz«o • que temos hoje na moedu, nru servem para papmeutoa do &besouro, nlo. 
e1rculaç4o quantidade de melo circulante moilo mais ele• servem p~r& outrua diverso• pagamentos, e por conse• 
Ta1a que eiD 1859.• Parece· me e tenho nota de que se culn•e, nAo aa podemos levar tanto em conta como meio 
&Tatiou o moio eirr.ulante actualmAnle em 97,000:0008 circulante, 
e em 1853 em 68.000:0008, difrdronça para mail na E digo mail qo~ essas nolu nlo a3o 11 que emba• 
actualidade 29.000:000H. raolo a entrada dos melaea e soa conserração· na circo· 

Disse o relalllr da commlsalo do orçamento da camna laçtro, porque CO!D estas nol" os metaes seril!.o.neceaaa· 
dos deputado•, o Sr. Pereira da Silva, que o melo circo• rio• psra pagamentos do tbeaouro. O qne embaraça a 
lanlo era o &ef!llln16: entrada e conaervaçllo doR metats na clroolaçlo ·aio 11 

Nolaa do tbesoaro. 
Papel dos bancos , , 
Moeda metallica, • , 

Elll 18ll3 Em 1861 notai do thesouro, e com ellas aa notas do hlnr.o rlG>, 
Brasil e de saas Oliae~, qno leem o prirlle1io da ser 

48:000,0008 38:000,0008 aceltu nis e•taçlloa publicas. Allenduaoa a Ioda~ eatas 
li 51:000,0008 cireumstancial • v~jamo.s &o entre 70,056:3121 em 

20:000.0008 8:000.0008 1853 e 73,919:8208 agnra,"ba difreronça aufficienlll para 
-·---- -·---- expliur a blisa do canibto hoje e a alia enclo. A. raalo 
68:000,0008 97:000,0008 é outra, a razio está na detl,lencla da Jroducç!o, e 

A Terdade porélll nlto 6 11111, e com os relalorioa e 
publleaçl!ea pelos jornaes o a pos~o dizer qc.d o • meio 
oiraalanle nas dual épocas de 18:í3 e 1861 era o ·•o

principalmente na desconfiança qae paralisou ·as traas
aoc~liR a ma toa o eaplrlto de fmpresa. 

Hll:o de diur qae as lraRIIaoGaa de hoje po~aat oatar 
\~o diminuid11 qa~ ailo correapondlo '' lranucollel de 
1853, e eoUo qao uma illual oa menor som11a de 
meio circulan~ •~Jaexcouiva boje, nllo·o lendo aido na• 
quella ~poea. Eatlo bl!o de admilllr ·que as tran•ac~el 
ejlllo malto diminaidas hoje, e o admillindo blo da 
admlttir tambem que cautaa artfftoi•as, IOYernadfu, 

guiais : 

Notas do tbesouro. 
Papel banoarlo. , , 
Moeda metalllca. , • 

Em 1B5S 
46:684.31'18 
3:371,9958 

20:000,0008 

Em 1861 
36:411,0008 
45:028,8208 

8 
--·--- -·--- ooncow~rlo para esse lranelorno, e Dl'o as cironmàlluciu 
70:036,81118 8!:499,8208 do pai~. 

Notas do !besouro 
llol bancoa. • • • 7:520,0008 -----

73:919,8208 
Este ti o verdadeiro estado da clrcnlaçilo, porquo 6m 

1853. ainda ext.tia o banco Gommorcial tlo Rio, coj~ 
ci~colaçáo d1 notas era da 1:574,0008, o da Jlahia, 

So roo Rio de Janeiro, com a grande l&fra que oJ:por
tilmo• por precos ·altos no exeroicio pamtlo, ainda 11 
transacç3es fioárão · Umíladaa, quando a import\çlo de
veria· aogmentar na, razão da erportaçlio, e i'Bim·todas 
as lranucçiles so doviao deaonvolfer na razito do desen
volvimento do oommercio oxtsrvo e do commorcio in· 
terno, Mo de ·ehegu cowigo lo coocloslo, ·que aa JIIO· 
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dilas restrictivas forro as que trouxorlo essa dlmlnuiçlo 
das transacções. E se as medidas trouxer~o diminuiç~o 
das transacções, paralizaçiio comparativa do commercio 
e deflnbamento da producçl!o, essas mediJas cmbaração 
a vinda dos metaes e a realizacilo das notas bancarias 
em ouro, pro :luzindo o elTóito contrario ao desejado. 

mente du leis que impedem a livro manif~staç~o do voto 
da nação; mas essas aspirarüoa oito esL~o em lide por· 
falta de opportunidade, e IJ~tos os espíritos se occopl!o 
das quüstGes financeiras, querendo uns a revogação da 
lei de 29 de agosto de 1860, cuja interpretaão bcoevola 
pelo Sr, ministro da fozenda apoião, e susL·nta~do outros, 
creio que pouquíssimos, a interpretacl!o llllpera ou seveu 
que lhe dão seus autores. Estes pódem 1er classffi~arlos 
como adversado• da administração, porque o sl!o de sons 
actos de maior empenbo e de mais a·:tualldade. Aqelles 
podem di1er-se do partido do governo cujas idéas apoiãu 
neste pouto cardeal, 

Nada direi a respeito do calculo de 8,000:0008 cm 
metaes na oirculaçl!o de hoje, porque é geralmente sa
bido, que ntJ:o gira moeda met.llica nos mercados, e que 
nem um só pagamento se faz com ellas: a moeda de 
trocos em prata n!o entrou no calculo dos 20,000:000$ 
em melaes em 1858, e n«o póde entrar no calculo destd 
auno. 

Noentretanto,é preciso convir em que o nosso paiz deve 
noa oito annos que decorrêrão de 1853 até hojd ter au· 
gmentado consideuvelmente os seus capitaes • .Primeira· 
mente a popnlaçlo tem augmentado coDi os n•soiment~s 
e oom a Imigração d• colonos; em segundo Jogar os ca· 
pitaes devem ter tamblm augmentado, vindo as economias 
annuaes engrossar os capitaes fixos e circulantes do im· 
parlo, Se nlo tivessem augmentado, ·seria a condemna· 
ção mais formal d•.s medidas destes ultimo• oito annos. 

Senhores, surtcntou·se no senado que o Brasil é um 
doa paizes que pag~ menos, em comparaçlo dos outros. 
Logo, se paga menos, deve ficar na bolsa dos contribuin· 
tes uma somma maior do que fica geralmente nos outros 
paizes. Na Gril Bretanha calcÍila·se que, pagando•se 
set1n1a milbaes de !abras sterlinas de renda geral om cada 
aano, tlca de economia lambem em eada anno cincoents 
milhões de libras sterlinas, que se vilo accumlllar aos 
capitaes existentes. 

Se nós pagamos menos, ou se pagamos tanto, ou na 
razão que se paga na Grã-Bretanha, quando a renda 
d 1 palz é de 50,000:0008, as accumulaçOes devem ser 
de 85,000:0008 em cada annno, 70:50::50:35. 

Reduza-se, porém, a 30,000:0008 as economias an
nuaes,ou ainda á 25 ,000:000~ annuaes,e isto porque eu já 
umnez disseque pagamos proporcionalmente mab do que 
os inglezes, nos oito annos a 80,000:0008 economisados 
por anuo, sertão 24.0,000:0~(18 entrados para a massa dos 
capitaes do pai1! e a 25,0~0:0008 serilto 200,000:0008 
com que os capllaes do puz moveis e immoveis terilio 
sido augmentados. 

Estas combinaçGes sobre idéas praticas da aCtualidade 
é que form4o os verdadeiros partidos, dignoJ do se~nir-se, 
o nlo os partidos nominaes, que já pertencem á histGria, 
partidos pessoaes que hvi!o muitos a apoiar certas 
ld~as porque Pedro as sustenta, e a combater outras 
porqua partem de Paulo. Com muita rado, censurando 
um nobre sanador, no principio da sessilo de1ts anno, as 
UsaçGes hlsLorlcal, os apüios ou opposlc~es systemati· 
cu, mostrou desejar que os partidos se formas•em sobre 
as ldéas em diacusslo, e as approva1sem os membros do 
amado ·segundo os dictames de sua intelligencla, 

Eu, portanto, entendo que os gravei questcros sobre o 
moio do melhorar o meio circulante e obter p•pel n tu· 
ciarlo reallzavel em metaes sem pregudicar a maroha das 
industrias e progressos do imperio, sl!o as que hoje 
dividem os brasiloiros, e vi!o formando os novos p~rti~os 
que teem de disputar a direeçào dos negocias publicas, 
pelo que nl!o se pMe negar ás quest~cs da lei de 22 de 
ago1t0 os foros de questão de pmrtido. 

Vou encarar agora o alcance da interpetraçno d~da 
pelo Sr. ministro da f&zenda a artigos da !ti ae 22 de 
agosto, quanto ao banco do Brasil, que na opini4o de 
S. Ex. nfo póde elevar muito a sua emisdo (e niato o 
acompanho) de 10rte a incutir receios de qae se vá tor· 
nar o unico e realizar as aspirações ao monopollo. Com 
o pequeno capital que tem, e restrlcto como está na 
parte qae póJe 1ervír dd base ás emissões, o banco do 
Brasil, que cada vez póda menos realizar a crcaçlo da 
uilafilial do Ceará, nlo poderá crear outras, e aog· 
mentar o capital das que já exist•m, de sorte a firmar sua 
iufiuencia exclusiva nos mercados do impcrio. 

Quanto a outros pontos, nl!o sou tanto da opinião do 
nobre ministro, e nilo o acompanho quaoldo entende 
que o banco do Brasil deve ser o · r•gulador do meio 
circulante do imperio. Emquanto ó govern~ mantiver 
na ciroulaç:io somma em notas do thesciuro, que 6 bojo 
superior a toda a emilslo do banco do llrasil e de suas 
caixas tlliaes, deve ser elle regulador do melo circulante, 
e não abandonar esta importante tarefa ao banco do 
Brasil. 

Um pafz que cresce nesta razão; que angmenta du
rante oito annos a soa riqueza com 2~0 ou 200,000:0008 
deve ter aogmentado o numero e vaJ.or de suas transa~· 
çGes, deve precisar uma somma maior de meio circo· 
Jante do que exigia antes. E se essa somma é hoje igual 
ou quasi igual, e se o cambio baixa, qa~ndo então se 
eleyava, a razio nilo está na superabundancia do meio 
ci~culante, está em outros embaraços ao progresso do 
pau. 

Não possG eximir-mo a declarar que me af.osto da opi· 
n!iio do honrado senador que orou antes de mim, quando 
d1sse que esta questl!o nl!a é de partido. O que quer 
dizer questllo de partido 1 Quererá dizer questGes pcs· 
soaes, odiosas, questGes do luta? Ha ~ utido sempre que 
dividindo-se as intelligcncias a respeito das idéae em ais~ 
cuasl!o na~ camaras, ou om execução pelo governo, ou 
que no pa11 se cxaminão como se devendo realizar se 
pronuncil!o de di verso modo, liganio·se entre si os que 
combiniio em opiniGes, Neste caso está a questl!o Rnan
ceira e bancaria, sobre os meios de regular a cir:ulaçilo 
m~ne~aria sem prejuízo das transacçGcs, quo i! hoje a 
pn!lc1pal questliu lle quo se trata, e póde-sc dizer qao a 
un1ca qa~ fórma hoje parLidos cm acuvida•ie. 

Qaando o ministeriode 4 de maio creou algunshaMol, 
fazundo modifi~açGcs no regímen monetario do imperio, 
partiu de alguns princípios, que não se podem contestar, 
o satisfe1 necessidad11s a que era indispensavel auender. 
Dizia-1e gcralm•nte na cOrte e nas .provlncias que ni!o 
havia igualdade na distrituiç~o do creditB, porque, 
entregues a banco• de uma certa pnrclalidale os meios 
de credito, cabilio de preferencia aos amigos, a uma 
roda de preferidos, ficando outros, om m~lboros o~ 
iguacs circunstancias, privados dos au1ilios deste pode· 
roso agente do progresso e circulação. 

Dizia-se tambcm c com razões não menos fundadas, 
que o banco do Brasil não podia manter o fundo dispo· 
nivct nccesJario para ter na circula~ão somma suffident.l 
de notas e as realizar em moeda metdlico, ou notas do 
Lhcsourc, porque estas crrro csgoLndus com as remessas 

!Ia ~spuncacs a algumas reformas politicas em pontol 
quo nao aiT~ctrro a consLiLuição do imperit•, o designada-
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~ra as províncias do norte, e principalmente para. as 
da Bahia c Pernambaco; e ncst~s e outras provmr.iaA, 
dizia-se, e com verdade, que não tendo alias meio cfNU· 
Jante sufficionte, não hnvondo facilidade do movimontn 
de fundos, tinhilo necessidade de vir bu,e,ar notas do 
tllesouro e moeda metallica ao bunco do Brnsil, nno 
tanto para o simples pagamento de seus sahlos, que 
poderiilo ter por meio de saques sobre Londres, mas 
par• obter a moeda necessaria os seus mercados 

Os baocos creados satisdzerilo até o ponto qae era 
possivel esta necessidade de algumas das provind ·S • em 

. Pernambuco, o credito que nlio era distribuillo com 
ig11aldade, teve mais alguma, porque um h1nco ri,.al 
veio melhor aquinhoar aquelles poucos ou aquellos 
muitos que nfl:o olltlnbilo recnrsos da caixa filial. O novo 
banco, lançando na circulaç«o suas notas, aogmentou o 
melo oircolante, accommodando-se ás voriadas circum· 
slilncias do mercado, e dispensou Pe1nambaoo, attl certo 
ponto, de vir busr.ar metaes e notas do thes:mr~ ao banco 
do Brasil, por simples neces•idade de me1o mculante 

A par desta vantagem notou-se outra, que a con-.or· 
rencia dos b&ncos de emis~ão fez. reduzir a somma de 
notas circulantes, e aquelles q1e tinh«o .1. opiniilo de 
que o ministro da fazenda ia augmentar o papel circo· 
Jante em todo o paiz, virlfo-se desenganados, porque 
immediatamente o papel baneario dimlnnla em alguns 
mercados e, se augmenton em outros, era porque suas ne
cessidades, não satisfeitas, o exigirão. 

Estes novos banco.• d~rlfo ao commercio maior facili· 
d•de no seu movimento de fundos: e não se póde 
dizer qoe contriboirlfo p•ra a baixa do cambio com a 
emisslo de !Uts notas, porque, como eu já. diRse, as ~o
tas que alies emittem não são, até certo ponto, verdadeira 
moeda porque n«o servem p•!a todos os usos, o que 
é conh~cido até pelo facto de o banco Commercial e Agrí
cola retirar da circulação da côrte, todos os dtas, somrn•s 
condderaveis de suas notas. Já. houve dia dd 133:96q8; 
e moz o de março dest~ anno, em que se trocou 
4,152.SIOS. A somma total do troco desde julho de 1858 
a junho de 1861 se eleva a92,462:900S. 

Br~sil Lão está habilitado para desempenhar esta diffiell 
tarefa, 

O Sn. !!INJqTno nA FAZENDA:- En n~o enu~eiei 
esta proposic•to: dts•e qu" podia regular melhor a sua 
emis~[o, como se aaha a dos outros blocos 

O Sn. SouzA FRANCO: - O nobrn mini•tro tinha dit~ 
que a prudencia do b•nco do Dra~il foi, ou podia S•lf con- · 
trariada pela imprudencia dus outros bancos, Aluis ou 
menos foi este o sentido daH suu palavras, 

(I Sn. MINISTRO DA FAZENDA:- Fiz estas CORbi<Je. 
rações. 

o Sn. SouZA FRANCO :-0 f.JCtn é qnn o h•nr.o do Rro-' 
ail não tinha lido antes tal prndtlnt:b, e que a ttm•1u' 
f!Ppois da iustallação dos novos hnn<:o.q, a prurlenr.ia, 
em log.r de sPr contrariada, lhe ft>i sngg~ri•la, ll1e ·f.oi 
tornada necessaria pHla concorrencia dos novos bancos, 

Vam11s á qu•~tào ao regulador. 
O banco do Brasil n5o p6de ser o rr.gula~11r da circu

lação, de sorte a fazer elevar o CAI!lbto; por~u~ Pstà re· 
c<~nbecido q11e não é a som ma do papel em cir~ulac~o 
que faz baixar o ca!llbio Com somma pr•'porcionalm•ntft. 
maior o cambio conservou-se Acima rto pu em 1853 • 
IBM, e cori•ervou-se t•mb•m ao porem 1857, qnaMo o 
meio circulante ora de 97,000:0008, salvo s• admJtti•' 
rem qnB as tran>acções est~o diminui~•~; e cntiio,lr.•ns
acçileM diminuiclas em circumstancias tàel f•voraveis como· 
for1Io as •lo Rio de Janeiro no anno que find•m- denotão · 
outras cau•as que não as naturaes, e, portanto, d"nut~o· 
cau•as artitlciae•, vi,ios da a•lmini•tr.,c,lo, qoe l<orn;0 
conddrnnaveis as medi~as qete •~gravArão o ••ta do emba
raçaso qne com alias se queria f.z"r desnpparecnr, 

Como pó le o banco do Brasil f •zer elevar a produr.· 
ç:to, d• sorte a termos ouro suficiente rlontro do 1,aiz 
para trocar as notas? E' princi~i•l incontestava! que 
nonhum paiz póde importar oHo seniio á eu.ta elo<' 
prodor.tos que exporta, A com as subras sobre a oua im
j)Ortaç~o, Ora, este au~menl•l da produrç~o o b.nco rlo 
Brasil não póde favorecer pelo alr.•nce limitado d<JS s•uq 
capftaes, pela natureza dos seus rlesront'"• e m~:io! 
amda depois d•s restrirçnes da lei de 22 elo f.go<~o, 
e decreto• do governoquo coarr.tavão os mci"R •rue poma, 
adiantando ao rommerr.io, chegará a~rie~•tora. 

Este facto convence de que estas notas dos novos b1n
cos de circulaçito, não servindo para todos os usos dos 
mercados, não fazendo todos os officios de rooeda, n[o 
conslilu~m verdadeira moeda como aY notas do hnco do 
Brasil verdad~iras e falaes concorrentes da moeda me· 
talllc; que expeliam dos mercados. N:io acontec.c nss~m 
com as dos novos bancos, que se fossem as antcas cu
culantes não só não expellirião a mo~da met•llica, como 
que a manterião nos mercados para os nsos que aquel
Jas notag nilo podem satisfazer. 

Estes novos bancos não vierão contribuir pnra a baixa 
do cambio nesta sentido, nem vieriio oontri boir no ou
Iro sentido do augmento das emlssõos, porque elles as 
fizerlo reduzir por força da compet~ncia. Tenho em mão 
e posso citar ao senado os factos. Os novos bancos co
meçãrão a emittir na cOrte nm julho de 1858; e logo as 
emissli~s do banco do Brasil, qne tinh:io c~egado a 
SS,l7~:0008 desc~ri'Lo a 22,000;0oos. A em~·s~o de 
suas caixas ftliaes da mesma manetra desceu moita, não 
lenho á. mto a som ma exacta. Portanto, a idéa de61:ls 
creações de 4 db maio attingi11 oompletamente os seus 

Elevar sua circulação, mal •lle o :,Mo;. restring!-t~ ,.. 
além dos limite• acloaes, trar·lbe·h llerd•s qOJP. o r.b·i
garião a 'liqltidar-se. A ana m\6râo é imporl•.••t", 1u11 
innuencia no descnvolvim"lll~ da riq1.w~a publica ó 
grande e se póde to~nar ~aior; portl•!!. "'S•tlat· o m~io 
circnl~nte. está. mullo acima de ".iiBK ltmuadas f·lrças, 

Devo a~rn•le•:er "" Sr. mini~tr~ da fazen·1a u ter •i
gni6cadosua opin.ilfo contra o t~rmo-papelorio e contra 
soa appllc•çito ~ntra nós; P"HI<•e ni'io h a nin~oem (e m•· 
nos eu) qne ;e opponha á aJmv•rtibilid•d• em ouro. , No 
que ha di·forgencia é nos meios de~ con•P~nir •. A moo 
r~spPÍI\i, se al~om repr.ro fo•s• cahi·Io, >ort' o <fOO f,·z 0 
nobre ex-ministro d1. fazenda do 12 de dt•zembro de 1858 
n;1c deputado d~ opposicrro dizia na s~•·ão d•J :ll do 
{onl;c do mesmr. an~n.qu.e me pondo á lo•ta da propa
~andn da lib~·roiado tlhmltadn tiO cr.d•l•l, ou errara o 
roemo fc\ra (Íar comigo no campo do p1idlegio, no campo 
do a ~n•·rotio ' 

fi~s. d 
Hoje o que é qne se pretenderá? Tornar o banco o 

Brasil o TPgnlador do moto circulante? O q11e ent~nderá 
0 nobre ministro dn fazenda por estas pala~ras -reg~
hdor do meio circulanto-? Sdrá da quantidade do me10 
circulante rle sorte a evitar a snpornbundJLIICia pua qun 
n5o faça bailar o cambio? Eu digo quo o b~nco ltv 

Est~ ~ontr:vlicçfio n~s censuras, prova que nlio s/To oll>s 
funrlarhs. N•m eu quiz nun<'a a ii limitada li herdado de 
cre~f·ito, e menos pnr:tta ir dar con1igo nn oacopo do mono
poliu quando •• nponhava tudos os cl>furço; par11 o tornur 
! 111 po~sivel. O credito, que >Ó '" fun la 0/L contl•nça, 
que 50 di>tribuo com escolha, pó.io tão pouco ser illimi-

81 
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tado, qu.1nto o póJd ser a conlln11ç1, q11anto tal amplidão sos, provi nelas r[ua lu tão com oxtr~ordinaria esaassez 
implica contradicção com a idéa do escolho, o com a de C•1pitacs, disponhiloaiRda da qaot~ mesquinha a seu 
pnssiLIIidado da meios parA o distribuir a todos, ou o servlco para a converterem moe.dametulhca, desl•lcando 
distribuírem todos. as font~s da producçiio? A esperancl seria illudiota, e 

Contionemos aindn com o banco do Brasil regulador .. pois ella deve procurar outras vias de melboramento, 
Sorá o regalador do melo circal~nta precho a cada um porque as medidas da lei de f22 de.agosto estão rcconhe· 
dos !llflrcados do imperio' À interpretação do nobre cidas inelllc•~cs, contrarias aos llns 8 que se propanhilo, 
ministro àa fazenda prestar-se-ha ao qus disse o nobre com a experfencla de tres armos ; e a modificação ln ter
senador pela prQvincla de Goy11z 9 Dará anlmRç•io ao pretativa aponta cspcrancas de qae o governo já lambem 
monnpolio do banco do Brasil ? o reccnheaPu, 

O banco do Ilrasil aom 30,000:0008 de capital, total s~ devassemos recelar qne o alcance da lnterprctnç~o 
do qual ~omcnte 22,õ60.000S estão realizados, e do Sr. ministro da fazenda se dirige a favorec~r o mono• 
~om 10,000:000$ emprestados ao goY~rno, que 1J1Io poli o das notas privilegiadas, qoc s:to as qae embaraç!o 
se contilo como capit.\1 para os calculos da emhsão, res· a conservac«o da moeda metalllca em giro, porque a Pup
tando·lbe somente 12,560:0008 dhponiveis, n!o p61e prem em todos os stu• usos mternos, enllto, longe de ver 
elevar seus vôos. Nilo pôde elle nem realizar ainda com disposições favoraVfis a mesma intorpretaç4o, deve· 
a creocilo da caixa do Ceará, como poderá crear outras riamos nos oppôr a ella. O monopolio traria lnconve· 
e elevar o· capital du existentes, de sorte a dar·lhes níentes de outra e~pecie, que nllo s§o menos !ataes do 
tambem pretençúes ao monopolió? Ea pois não outro qne as restricçl!es que a interpretaçllo desbasta. 
tae! receios. . Assim, e á visla destas considmç~1A, se a dirarciio 

o que cu receio ó que ollo não pns!a satisfazer as das nov&s idéas não fôr em sentido opposto ao exclusí· 
nocossidndes dos mercados, e qao contrariado, não obs · vismo do banco do Brasil; aa, pelo contrario, ella pudesse 
unte os lavores da interpretação ministerial, contrariados animar o monop~lio, debalde o roverno retiuria os notas 
ainda wa1s os novos bancos, aos qua~s·parece não se do thesouro. Se as do banco do Brasil continuarem re· 
astender a benovolencia iJJtorprelativa, vollemos em dr- duzldas,a dellaiencia dos meias de permuta h ade desaní• 
cumfhneias ~ggravadas li repetição do4 qu.eisas lte 1855 mar cada vez mail o espírito de elllpreza, os eaforços da 
a 1857, pela desigualdade na distribuiç[o dcs meios industria. Se, pPlo contrario, asuotasdo banco do Brasil 
tJancr.rio~, deBciencia de melo circu!Jnte nos meroudos ganhardm grande expansão, expelllrá3 cada ve1 mais os 
qae pre.rÚão ebsticiJade, sommas me.smo avultad~s da. me1aes, e as novas medidas oompiEtarl«o a obra fatal 
ranto os mezes da safra, e comparauvamente meoor•s, comecada pela lei de ~2 de agosto, e manteri5o a des• 
f6ra dessas épocas. con6anca que incutirão nos animas ·as suas disposiç~es, 

Sobretodo ó muito de recear, qno, reproduzindo-se a e o esptrito com qoe forilo dictadas e executadas. 
necoasi,Jade do meio circulante cm Pernambuco e Iam· À conservação dos novos bancos e de sua emissl!o é 
b~m na D•ilia, cow a vinda da nova safra de asHocar uma necessíd•de para satisfazer os ftns de soa creacilo, 
uos seus ru~rr.ados, tenhã9 essas pracas e as das A lagoas que forio ob1idos como eo i' mostrei; e longe de se 
e Sllrgipe de recorrer d" Rovo aos coiros fortes do banco separarem dos favores, ou serem excluldos da bencvo
do Brasil. Cum m baixa do Pf'CO deste producto nos lencia com que é tratado o banr.o do Brasil, devem Eer 
meroados d., além mar, e ropetio~o·ss o f•cto de 1860 tratados com irmandade, A sua nperloridade para for· 
~; 1861 em que grande parte dos assucsres de Perum· nerer meios ao mercado, sem excluir a moed~ rnela!JI~a, 
bri~;, o Bahla se con>umirão no lmpPrio, e em grande pod11 ser experlmentadn, se em algutDa provlncia ·ou 
parte qo Rio de laneiro e Pernambuco, tendo de se mrrcado girassem suas notas sem a concorrencia das do 
faer· os retornos em meta6s ou notas do theRoDro, a thesoaro e do banco do Brasil. A necessidade de moeda 
press;o sobr~ o banco do Brasil será maior do que ante· para os pagamerrlos em ouro as faria conservar na cir· 
~mo fite a 18~7. cnlaçKo, o qoA se ni!o dá onde 1irlo as notas privile• 

J,o,Zlas8o, puré•='• que a prmiio se repete, o banco giadas c recebi veis naseslaço1es publicas. 
do Br8si1 .e Fcus dou- de&f•vorcci:tos competidores hão En, portanto, pua me resumir e concluir o meu dis· 
de se achar o~ mais di~~ejs ~ondições p1!a as suppor· corso, direi qae entendo qae a ioterpre&oçiío do nobre 
t3r, com as rêsl;jções da lei de 22 de 1 gosto; c o ministro deve agradar e ser aceita por aquelles que, 
ban•)O do Brasil niltl, poderá manter nem essa mesJJJo achando aspereza de mais nAS mediJas da lei de 22 de 
fando dtsponivul, em que se ba~~a ~oje a emissão de aqo,to , te11m esperancas de que S. Ex. está prepar•ndo 
15,512:3108, qQe nr,q•toHa época su'1>1a ae 30,000:000$. o caminho para remBdidr o mal, com outras medidas 
'Poderá então o banco m4111l!r pr;tenc~tiS ao Dlooopo· quo reshbelecão a· conJJança publica. Felizmente Vê·se 
lia ?. Poderia a praca do Ri~ de Ja~•iro supportar os logo rrne, qnando ansim se muda de caminho, n«o o! para 
~mbllacoJs rte um11 si ta ·t·ilo dos ii• grav1d~dc t flear estacionario, ti para marchar llvanto, Ninguem 

Nes1as condi~1l~s. e nliD npr~~eitan•lo ao hanao do pódo deixar de acreditar q11e o minlsterio !ez esta alie~ 
Dra3i1 o preonchil~onto das cú~m;;,l~s qae ainda f~lllto, rac~o na politica financeira em vista. dos grandes emba· 
•:oru~ 0 dnm•ln,trou o Sr. lllinistro ·da fuzen~a, c JlO· racoa qoe enoontron, e para que estes embaraços n~o 
ilen~.lo bÍnda menoR manter seu !~ndo d•:·ponivel em DlO·. continuem a oppor-se·lhe, e a inutilizar seus esforços, 
Jaes, qu<tl o exíg~ a nova ld, corno recr~: pretenccros ao h~ do comprehenderqneootras medidas nomosmo1entido 
wonopolio ? Como Jlrmar esp<ranças no ell.' to f,voravel silo indispensav>~ls. 
da d<vada mi;s~~ rlc rcgul;,~ol' do moto circt. 'ante? A desconilanca que lavra, os roceios qoe forito a prin· 

Na cOrte tom a experiencia contlrmado, que n<">obstan- clpal causa dos embaraços dos uhimos tempos, blo de 
to 8u11 gl'ande riqneu e da província do Rio de J neiro, dirntnuir, desrle que o paiz se convencer de que a idáa 
~ r,rç•s ri" coiu motriz, noco tem podido usta conta·. com do~>unallle do mtnlsterio, d'aqul em diante, niio será a 
vuro Rl1ffici•Jnto pnra so1:urar o truco de su~s notas, 1. ·m luta cgm o povo, nii~ será a luta com 8 opiniii~ do paiz, 
:•<tudtr. uispôr de uma parto dos scos ·predu-,tos pi• sorá de raspeitnr seu contratos, seus cngnJamontos, 
im1mr1ar metaM, e os cons•.rvilr no mercado, Poder-se- onu quo a deuconHanca que lhe infandarilo a lei de S·2 
h~ c3porar que c~ixas Iiliaon dotadas de menores reco r· I~ • nguato e decretos respectivos, de appare1·~ de todo 
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S. Ex. fez já valioso 18rvico ao paiz, o eu tenho es- S Ex. reconhece a exlstencia do om d•flcil; es&e d•. 
peraoças de que o ha de completar, flcit tem sido computado dmrsamente em ambos os ra-

Mas nlo nadarei sem pedir ao nobre ministro que mos do po~er l•gi•l•tlvo, e até nesm casa por ditrerent·Js 
leve ávantoa soa idéa do acabar ou diminuir sensJwl· nobres s•nadores de uma maneira inteiramente dírer;a: 
mente assa tutela sobro as classes índustria~s do paiz, eu desej.lva que o nobre miuuro, com os dados qaa 
que se f11nda na persaaslo de que os indJvidnos não &a· possu~, usasse da maior franqueza para com o corpo Je• 
bem o que lhes convém e o q'Do lhes é melhor, e de gblativo, declarando qual o verdadeiro deficit qu3 sa 
que o soverno é melhor director de todas as Industrias presame durante o anno aobr~ que versa esu resola~ilo, 
do que os proprios industriaes. Se ogov<rno fOr mudifl· .I!D Sr. presilente, fajo sempre destas posições dabias 
cando OB!a politica, ha do fazer Yerdadeiro serviço ao e· as reprovo; a franqueza é o melhor nortd quo 11 

imperio; porqor, embora um JlaiZ novo como o nosso governo deve seguir, o paiz llcari lnt~lrado do estado 
n~o possa prescindir de alguma esp~cla de tutela da do suas naanças, e então os nobres membros de at~~bos 
parte do governo, não deve ser ella levada ao ponto de oa lados converglrái! com todas as lUaR forças para DOI 
sabalituir a liberdade individual e coarctar a iniciatin tirarem desia posi~[o anormal a que nos arreme!sará a 
particular. em meterias, pincipalmente, de trabalhos timidez de encarar o mal, e de procurar com enersia ata· 
illdaatriaes, A tulala que ultimamente se proclamou, e ca lu pela. raiz. 
18 exerce, nlo I! compalirel com as circamstancias do O nobre minitlro appella para as economias que pro
imperlo, com as habilitações do povo brasileiro, de uma . mette; mas no goYerno repr~aentatiVú as economias slto 
nação que se regd pelo systema representativo; n3o decretadas pelas csmaras; avalião·se os so"iços, aq.ui· 
condiz com a hRbilidade que sons habitantes teem mos· iatão•se as verbas que rodem ser diminaidas .oo dit
lrado na direcç~o de seus proprios negocias. pensadas, e é o poder Jrgi&lativo quem decreta as eco• 

Diz-se: o,. O cretldo d muito perigoso no seu gosu e no mias de accordo com os ministros da cor~. Deixadas, 
appllcaçlo, ·nrve malllu vezes para f•cilitar aos imprd· polém, as economias ao arbotriD d~ ministetlo, se o nobre 
dentes, aos gastadoras, os meios de arruinar soa for- miniotro tiver o desejo de satisfazer a essas prome11u 
lona • E' tale um principio errado, senhores; se os que lem Mto, lavez se obtenha esse delidcrolum ; 
brasileiros todos fossem considerados. di~perdiçados e mas se nobre ministro fOr substituido, poderá· O corp11 
sem juizo, então nem o goverr.o coo!títacional nos ser· i~gislalivo obter esse resultado que se espera, que se 
via; mas, se o o«o são, se o ~ilo teem mo1trado ser, presumo oa que ao prom•lls? Parece me que nlo. A• 
não é sob o pretexto de aaranlir, do tutelar os interel· economias, pais, devem.aerindicadas, d•Jvem ser disca. 
sei de uma diminuta fracção de incantos oa disperdiça· tida~, darem ser decretadas; porque só deste modo pódo 
dures, que o goTerno póde chamar a si a tutela d& todos haver segurança de soa reallzicao, 
os interbsaes, Alas como é que poderemos ter estas ecoonomlu. JA só 

Além desta, ba ama outra emancipação, para que o para aogmento dos ordenados da m1gistratura 18 pedem 
nobre ministo pólo concorrer; a emmcip•cão politica oito centos e tantos contos? 
do palz, que está governado de f6rma a olio ter a inlluen • (). Sa, vtscoNEiil DB JEQUtTINIIONBA :-Apoiado ; isto 
eh que nos governos representativos cabe á nação na é ver.lade 
direeç~o dos negocias pablioos, como S. Ex. o reconbe~ 
coa, mostrando-se disposto a praHtar mais attenção á opi· O Sn. FERR.&Z: -N6o se supponha que ousou contr&
niil~ publica, que, pois~ admille que tem sida despre· rio a essa medoda, 111as entendo que primeiro de
zada. Dahl prócedera em graude parte os erros da a~mi· v, mos ver se temos meios, se temos recursos para raatar. 
nistracão, os embaraços com que latamos e o f1cta O· Sa. VISCONDE DE JJ!outTINHONDA:-.Apoiado. 
assustador da se haver MI tre1 ultimos e~rcir.ios d• 0 S F p d 4 Is •!gama ·pessoa a•r• 

R IIRRAZ : - O e r 1 po , P " •' 
1858-1859, 1859-1860 e 1860~1861 dispandido a ditar nessas promessas de economia. quando positiva• 
enorme somma de 185 956:Hi7S qne e1cede •• rend11s mente se estatuem nons despezas 7 Ea, pela honra que 
desse.l mesmos elercicios em 49, ~22:6598 com que f~rilo 0 nc·bro ministro me faz de sua amboide, creio que e1111eB 
augmeotados oa encargos pablicos, alo 08 seus des•jol, creio que lançará m~o de lodos os, 

D'hi lambem a orisem dos reorios de qne nos doas m~ios para effoctual·o ; mas ta Ilibem declaro ao nobre 
ex.erciclo de 1861 -181l2 e 1862 -18&3 aind.~ s~- ministro que o ministro da fazenda n!o póde regular as. 
jlo auamentados estes 1oaargos com maia 11,000 ou economiaR, porque as deApezas são ordenadas pelos com· 
a,OOO:OOOS, qoe,uoidas áquelles, ~ravará o futuro com panhelrnP, 6 nlo se.pode .maitu vezes nem fuer uma 
mais de 60,000.0008 e tornaril. diffi~ililn~ a maroba da observacao sobre a necesiidade 00 d~sneeessldade dellas, 
adminhtraç!o financeira do imperio. f d 

Esta allenção para com a opillião nacional 6 ~a maior de sorte que, a llnal, é o ministro da oaen a quem car-
rega com todas aa responsabilidade~ Eelll ter meios de· 

urwencia para que nlo nos seja 11pplicavcl o juizo qus a tornar etretivas as promessas que f,z no parlamento. 
Jlevisla dos Dous Mun~s faz da administração do illl• Estas ~bservacll•s, s•nbores 0~0 podem demr d& $er 
perio da Ru saia nan sesuintcs palavus de seu numero tomadas em ·consideratão pelo nobre mini~tro: eu des•jo 
de 15 de lu lho: (Lepdo.) • Este grande lmporío d~ Rossia s6mente que flque bem e atendido qao a minha opinião 
dotad~ po tantos rfcursos, vai sendo consumido por d d f d 
uma clpecie ill tisica ~llanceira; á a mulestiil que é quq taes ecouomi~s não se po ew ar, sen o sen o o 

· d · ros11lt;do de preceito Jegislntivô; qu~ ~asa. promessa ataca infallivclmmre 11 toda a cspecl6 de upoh~m.o. • d d 1 p 
Fin la a 1 n dJscustiilo, e retirando· se o Sr. mimstro Jlllde esvaecer-se com a mo ança o uunis eno, o qu ' 

Par~ pro:éder-se á votacuo, passou pau a 2•·cliscossíio, Joor consorJucncia, nós nNo podemos m~rc~~r n~~s~ Vli\ 
sem "rande risco, sem •ran~c trop•ço, a VIsta do o;tado na qual entrou logo, comoçando-se pelo o arl 1. • o de nossas. finrmças. 

O SR. FERRAZ:- Parece-me, Sr. prcsidAntc; qu~, Mas )ombro-mo que o nobre ministro, em rmposta 
antes de entrarmos na discais/lo deste artigo o seus para· no Jueu Ulo•tre cc.lloga pelo Rio do Janeiro, ~isso q3o 
~raphos, conviria que ou algaatas infvrmaçõus ubtin•sso por uru nilo era po8slv~l indicur ossas economias, c rJtlt 
do nuhrc ministro. o gQvorno estudaria mvlbct' lllt•io da ns propôr pHa o 

-
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anno sPguiut· · lir•ando todavia certo o corpo Jegislati· · O Sn. Fesn•z:-Sei que V. Ex. tem :bastante tactica, 
vo de que o ioverno ~ão se apartaria ua promess11 qas b~sl.~ute dolicadoza: falla sem pro de si, embora?~ refe· 
tinlm fello. Senhores, é diJlicil concebor como esse do· rencta aos outros; tsto f•z lembrar-me o que dtzta um 
••jo pórJ• ser Sf•tisfdito, dada a d1fficultiadc lombr•d• roeu col!og• da academia, sempre que queria maltratar 
pelo nobre miuistro: de jacto, disse o nobre wiuistro, ~eu• collcgas.: • Ta. és como eu mssmo, és assim, és 
r1ão se podem f.zer essas economias: porque? por- Mo, ou aquillo. (Rasadas);. 
que ha certos interesses que não se podem atacar Senll~r~s, desde os prlmlltvos secu~oq, ~u antes, desde 
do frente I l E' ta r•zão creio flUO emp.~corá todo o trab•- o prmclpto .do mundo, segundo a butona e ~s nossas 
lho legis,l~tivo n'e•to sentido, e fará oom que todas as crenças ehr1stàs, sotnpro se roputou doudice todos 
medidas, que touhão por fim economias, sejão intdra• aquelles actos que sahom da norma com~um ; e doados 
mente derrotada•, se attender-se aos interesoes que po· os que procl amr.o uma doutrina e se samficlo por ella 
áom actuar, todos os düsojoa socão vãos ... ou polo causa que advogão e adoptão. 

O autor da christandoáe, o nooso redemptor, foi proso 
O SR VISCONDE DE JEQUtTJNHúNDA:- Isso é verd&dr por Herodes e até pelos seus proprlos discípulos, como 

doudo, quando principiou a prégar. Nas paginas sagradas 
a palavra insania é applicada a todos aquelles que, com 
coragem mais que commum, se apresentár4o defendendo· 
os princípios da religião ; os apostolos, os solitarios da 
Tbobaid~, os martyras e e>ses principaes santos, qoa.si 
todos Corão ti•fos como doados, e, segundo Santo Ignacio, 
p:~ra ser per !.i to 6 preciso ser áoudo : lmGniendum · 
esl, si vis esse porfectus 1'..mbem dizem que o mundo 6 
um hospital da dou.tos; Democrito foi reputado como 

O Sn. FEnnAZ: -Eu s<'i que é nescessario alguma coo, 
de;c•lldoncia, algumas d~curas ... Eu sei que o rwbre
n>iuimo I•Jm auto si ~<rr• e•pe/110 que lho obstará de en· 
Irar neste empenho, e que não quererá lutar r.om tae., 
int•,r•sses, não querorá tornar wedi~as que tragão odi~
siJades ; m> s o nobre ministro deve tambom mo•Jihr qa~ 
euLcd dous e•colnos navega ; ou ha de r,·spaitar esses 
i11l6rt!.S11t'l'l, soj~itar-se a assas odiosidade:J o que O duro e 
tl•<~<iórarlaveJ, ou ha de acorr•tar com.-igo a odiosrdade de 
rtu•o• tribo tos ou nov"s emprostimos, que bilo da one
rarc•s vindouros oonJ uroadividaenorme, ahlm da divida 
qu•j:í tewus,o que' em ultima analyse tr•rá maiores 
,,.. nli i·rs e maiores tribatof;, Entra estes meios, qual o 
1udbor? ~· preciso escolher e não adiar qualquer 
n1e Jirla, preparando grandes embar.ços para o futuro 

O nohrt> mini;tro, porém,· ponderou que : • quauto a 
iu: postos. é preciso bom senso, não nos mettemos nisso•; 
é sobre esto ponto que ou reclamo a attenção ~o nobre 
rniui•tro, O núhre ministro drsse, e eu creio que tenho 
'"l'u•uas pa avr.stowadas polos tachygrapbos: (Lendo! 
• .Ks 11açõcs nãu se govarnão pela sciencia, mas pelo 
lrr>m scusu, ~orque tUas não se compilam só de s~hios; 
LI o l•um senso du pov'' que àiz aús sabios o que a nação 
yu•·r, o <JUe mulbor lha couv6m •· O nobre ministro 
OUjttJis dest;'" palavras trouxe a bolla comparação da 
ura• !tina did~irJa por um habil ruachinista, qud não pO· 
~ori" f;,ze.r usu ~olla, se nãu LiVdSse bucn senso.,. Pedirei 
a S. Ex. que aquilate e veril!que baw suas palavras e 
m• diga •e é po>sivel entreGar·oe uma macbin~ ao bom 
""'"" se uão é p•ecisoa sciencia, os eoubecimento• 
velo meDf;s de pnut:ipios d:. mecanica I E, senhores, 
pur todos os poetas ltntigos e mo !ernos , por 
tudos LS es•riptores. o e>larlo foi, e é sempre comp!l· 
radu a uma embar,açiio, a uma náo, e niio se entrega a 
l>áO uo e tacto unicamente ao b·nn senso; é mister a 
suttHulla, e • sdancia compre!wnda os couhtciluentos 
pr:.ucos. 

A 's vezes ó mister que o piloto resista ás correntes 
contrarias, é miótar que resista aos ventos ponteiros, e 
iufe•izes do piloto e da embarc>çao qu• só sabom e po 
dew navegar com mar, correntes e ventos de foição I 
O mesmo se d:i na administracão do eotado; o proprio 
bura senso nos leva a resistir aos prejutzos popuhres, 
e é mistur esclareca: o povo, resistir á opinião falsa que 
se fórma; fazer o hijm nilo obstante as queixas que su 
luvant•lo, e croar no povo psto bow senso <JUO se exalla 
A Lratluoçilo, poróm, da expressão do nobre miuiou·o 
loto sitJo I'" I alguns foita no• seguintas termos
menos tal .. uto e mats juizo. 

O Su MtNrs r no CtA FAZENOA: -Note o nobre sena
dur <JU" frrlloi ctu mim, ew ros1>ust• ao jll'OUúdimunto ljUt• 

· P IJUO!U tiUfloUur IJIU attrilluiu. 

1 I, porquede·•prazou as ríquuzas a se recolbeu á solidão, 
e llippocrates, que fui mandado estudar sua doudice, 
vo!t"u dizendo que antes sabira elle cu,ado de muitas 
mole, tias que t· nhn, do que lhe applicára remediu ao seu 
juizo são; -os mais bravos solda.Jos, a~uelles que se 
Jaoção com arrojo e denodo contra as bostes íoimigas, 
que pugnão com ardor dtscommanal, sã~ considerados 
louoos, praticão loucuras, e um grande monarcha, que 
htüe dirig• com o maior tino e siso um do~ principaes 
pai~es da Europa, autes de o ser, quer d po1s da desor
dem do Str&>hurgo, quer depois do outros acommetti
mentos, foi reputado ontl"or11 doudo pelo• seus adver
sarios ... 

Alas, porque tambem, Sr. pre•idente, eu nlto Ianca• 
roi agora nsste passo um rapido olhar sobre a historia. 
da sciencia o das invenções ? Não se reputou Galilell 
como doudo? Niio se reputou oumo taes, todos esses 
autores das grandes in vencões ? mesmo Napoleão, o 
grande, não reputou um deiles, Fuhon, como louco, 
d zeudu· lhe qu• nilo era possível que tal se fizesse~ 
Como tstes, não fornece a hibtoriP, muitos outros exem· 
plos ~ E' que sempre, como disse um escriptor, as ac• 
çõ's que sahew do circulo commum, são reputadas per• 
feitas loucu!as ; entretanto, observa-se que os que mais 
falllio em j ui·, o, são aqaelles que monos o toem. Ainda 
ha pouco tempo, snccedeu á minba vista o seguinte 
facto, no hospioio de Pedro II : apenas entrou uma 
senhora, qus ia. visitar ess~ estabelecimento, em uma 
de suas salas foi rodeada por algumas daqaelhs lufe• 
lizos qu• a!li rlloebem um tratarnento digno de todo o 
el•1gio; uma dellas apraleutua-se em face desra se· 
nhura, dizen•Jo lho : • Eu sou filha de D. Jollo VI, 
sou prioc· za. , Veiu, poró•o, outra por detrás, e pon• 
tlo-•o nas ~ontas dos pós, disse : • Não creia uella, mio, 
tJUe ó tlouda. (RISadas ) 

T•utbem se disse, ou se deprehende de al"omas pro-. 
posi(:úus que corrôrão ne>ta casa, que os conhecimentos 
adquiridos no parlamento, esses ostouos que se fazem 
purlL as dtscu>sõ.:s, não silo os competentes ou idoncos 
~"ra so ser mini;tro, para so entrur na administracilo. 
g11 sotrfloros, deHta poul1a estGtt inteiramente livre; mns 

' • .r ··lJSéf v .• ru• que cm todos os ~arzos, onue o >yswma par· 
t.merrtar oxtstu, o talento orarorw ó nquollu quo dctor-
10i11a h 1'::culh1l pa1·a a administraçãu. 

Lumhraroi UIU bollo pt:da~o do .Mnc;mlay, I}Uando trnt~ 

. 
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do William Tcmple; diz osso insigne escriptor que, 
durante os reiuadu• dos TadorH e dos primeiros Stua.rts, 
n1 Gril-llretanha, ou as intrigas da cOrte, ou os conhe
cimentos ubalisados dos homtlns erão um meio se~roro 
}Jara subir ao· poder; mas que depois o talonto oratorio 
tornou-sua unica base, a b1so es&encial para a ascena~o 
dos homtlns ao ministerio ; e dahi o quo resultou ' ob· 
serva elle • Tem-se vi.<to nomeados jutze.•, homens que 
não sabam direito, tem-se visto diplomatas que D4o 
sobem nem o francez, tem-so visto membros do almi· 
rant1do, que não sailem distinguir a prôa da pOpa de um 
navio, tum-sA visto membros do conselho das Indias, 
que n~o sabe1n di>tinguir uma rupia de um paQode. • 
· Obscrvaaomesmopassoque,em virtudedissoPilltomoo 

conta da past;l dos negocio a ostra ngeiros sem ter, como 
dizia Jorge II, aberto ama 6Ó vez V atei.; e Scb•ridao 
sem saber ao monos bem f•zer a conta de repartir, foi 
mmistro do !besouro, o quo outros estão no mesmo ea~o. 
Por consequencia, já o e vil quo isto, ao é vicio, é um VICio 
ir.herento ao systouta p~rlawontar, e não· se deve nunca 
lançar cm rosto áqoellos qua, sew merecimento profd8• 
sü>nal, sómeote pu r so toroU! mais ou monos distinguid~ 
na tr:buna, são chamados para o ministorio. 

rioso nas praças de Londres, e ouvindo o ontbusiasmo 
com que era recebido, dizia áquelles que o acompanha
via: • Se me vissem ir para a forca, o enthusiaamo 
redobraria, • _ 

Senhores, todos nós temos ambição de servir ao nosso 
p ,iz, isto 6 iocontestavei: consid-.ro que esta ambição de 
meus adversados 6 muito nobre ; sinto sómenle que a 
personalisaçlo turve todas as nossas discossOer. Eu alo 
sou Inimigo particular de ninguem, seniio quando me 
lnjuriiio ou me maltrat~o ; mas observo que certas 
pasroas, certos &alentos aeguem a maxima de Cesar, 
aqaella divisa qae ello tornou ell'octiva- aobir e man• 
•er-se no p1der aaltando por todos os eacrupulos, e de
pois llca·lhes livre o serem honestos.- Contra esta ma• 
xima ~que é preciso prononclar·nos com toda a coragem, 
fazer com qae ella seja banida da sociedade ; devemos 
reapel&ar os escrupolos, e nunca afrroutar o pudor, nem 
calcar aos pés os princípios de honeatidadeedecencia. 

Foihs estas observaçOes sobre alguns pontos de que 
a minha diaoidade me obrigava a occupar-me, pedirei 
ao amado que me dispense de entrar na mataria relativa 
á intelllgencla dada pelo nobre mmíalro ao §9 do arl. 1• 
da lei de 22 de aaosto, por1fue ser-me-hia doloroso res• 
pooder ao nobre senador por Pernam~uco, a quem res· 
peito e acato, lembrando suas opln!Ges do anno pu· 
sado. 

O nr1bre senador pelo PMá e outros teem a.ais de 
u·ma vez repelido qao na minha a<tministrac4'o se pu• 
blicárão muitos regulamentos, do que resultou uma 
grand~ papol.1da. Socbores, a discus>iio sobre este ponto 
entre homens como o nobre senador devia tomar outra O Sn. VISCONDI!l DE ITABODAHY : - Apoiado. 
fúrmá, o era iud<car o n?br6 sanaJor os pontos de cou· O Sa. Fsnuz :- Ser-me-hia doloroso arcar com o 
trovorsia e discuti los ; este 6 o meio mais generoso, nobre ministro oohre uma materia que, ou eali decidida, 
m.i~ cavaibeiresco q11e 011 podia esperar de adversarias ou n3o póde já por elle ser remediada; porqae·eu entendo 
como o nobr" senador. Ma~, se para abi rue cham~o,lem- que, dada a actual intelllgencis, nlo póde retroceder-se. 
brarei ao senado que igual accusaçáo se fez outr'ora a Ser-me·hla f•cil pedir ao nobre ministro que revisae 
um grande esta lista da fi,lgk&, a Nothomb; um sea a lei tara q11e foz do §5° do art. 1•, porque, em Jogar 
adver;ario, homem crudi, qae nilo reFIJeitava nem a de-bancos approvados pelo poder executivo- o no
honra, nem a vUa intim,, nam a fórma da accusaçiio, bre ministro acharia a expresslo -bancos de circula· 
homo•n que calcava aos pés todas as considerações c cão,- e ~ntão valioso era o meu arsumento, quando 
conv•niaucias; dizia no parlamento: • Vo.1ses actos eu lhe dizia que, se a pena da ultima parte deste pa• 
forrtiio uma bibliotheca. , Pau muitus liso importava ragrapho, a pena de fallencia, era imposta ao banco do 
mais um elogio do que uma accusação; não obstante todos Brasil, nito poderia ser sobre a faculdade que tem o 
os sarcasmos de 1eas adversarias, Notbomb nio deixou poder executivo de conceder ou nlo a elevaçlo da emi•· 
de ser respeit 1do pelos se11s concidadiios, seus serviços aiio a mais do duplo. 
forão apreoia·ios, seus success~ores o acatavão, j ámais Os outros meus argumentos não forão ainda respon· 
deixou de merecer as llonras e consideraçõ;s com que, didos; como eu vi que o nobre mlniotro torturava·•~ em 
ern paizei regidos por princípios s~os, hes · servicos slio 1011 cadeira, e porque lambem consideto, pelo que lenho 
galardoados . .Não lhe foi preciso ir procurar o pio em obsenado, que easa intelligencia 6 meramente politica; 
err4 estranha ; ainda·hoj~ creio eu que· occup~ um lo- como n«o quero lançar nem ao menos um grlo de aréa • 
tar di stincto na diplomacia 1 I na roda d• aaa admioistrac«o, e porque entendo que n~ 

Sanhoros, poderia en ter foito moihs cousas más, póde o nobre ministro voltar atraz, deixo de fazer outru 
poderia mesmo ter commtllidu muitos err.s, ~o nito sou ponderaç1les que alitls podia fazer, Tive em viala uma 
tilo vaidoso que mujalgue infallivei: se ba erros, posso cousa uuica tomando a p~lavra sobre semalbaote as·· 
mesmo reconhacê-ius: m:ts, pelo menos, eu esp·trava que sumpto, e foi f4zer um protesto contra eua inteiligencia; 
maus adver.;arios, e adversarias t~o nobres como o ii· era isso de minha dignidade, não podia de maneira alga• 
la~tre sanador, devião raconhecer que tive algum zelo, ma fi~ar em silencio. 
que envidci to.!os os meus esforços para bem servir, que Agora, Sr. presidente, passarei a um outro ponto e 
trabalhti com afiuco, n~o me poupei ao servlco pub!i.:o, vem a ser aobro o§ 1° do 1• art. desta resoloção:(Lendo) 
e este exemplo pelo monos deveria excitaros homens • Fica rovog .. da a autorisacilo concedida pelo § 10• do 
mnia prominont•s e ab1!1zados nos ditrerentes ramos da art. 11. • 
admimstracào para bem desempHnharom sua misaão, O nobro ministro allegoo a impossibilidade de realizar 
prindpalmante em um paiz onde, p~ra o trabalho, h~ sobre bases seguras esta imposic~o. a modificacão do 
poucas pe.sool~, bto fOr~ melhor do quo dar azo a imposto sobre lojas. Eu aceito esta razão, e neste caso 
epygram•II•s o a motejos, princ ipalmonte daqueltea par~untaroi a S. Ex. se,a autorisacão caducava no oiti· 
CJilo nada toem foitú a bom do seu paiz, além de tudo mo de junho do anuo uturo, porque S. Ex. qulz que 
consurarom ou reprovarem. olta fosse revogada, nilo só na lei do orçamento que já 

O nobro Iuiuiwo, dumnte toda esta. discoss~o, parece passou na camara dos deputados, mas nesta rtlsoiução ? 
muito ewboveoido com os Juuvoros de bojo, mas não so Para quo essa rovogacão em dnplieata? Porque? Q11al 
osq uuça d~ lunlem o olho p:ua o dia áe amanhã; !em· a razi!o? Niio uso o nobre ministro da autorisacdo; quem 
bru-su do d:Lu do Cromwoli, 'l!lando, entrando viclo·. o ~brigava a i~ to? E~taria, pQr exemplo, na precisão do 
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d~r arrhai o nohro miniotro, 1zuo aiuda não ha muito 
tempo fallava com toda a energia e ~om toda a razno 
contra os mal<s inherentos d~ quebra do principio: da 
~utoridado? E o, Sr. pre;id~nle, não sei pot que razão, 
não posso descobrir um molivo legitimo para a aceíta
çilo desta medida, e digo aceitaçilo, nãa obstante saber 
que ella foi exigida por S. E.$. 

unicamQnte o aluguel do local, cm que siio cxercíJas, o
imposto sobrecarrega as qae vors~o sobro objectos cujo
valor ó inslgnilloanto comparativamente a seu volume, 
e que necessitllo da vastos loca~s; ao passo qoo apenas se· 
faz sentir a outras, qoe emllmitadissimo espaço pro
duzem e entregão á circulação valores consideravels, 

• Segando semelhante or~anuação, o opulento b •o
queira, cujos doscontos e!ovão·se aonualmentd a milha· 
res d~ contos e que nil:o careco para Boas opeuçGes mais 
que do uma braça quadrada, coouibua para as receitas· 
do es1ado com uma quota muito menor que o alfaiato, 
o mercador de tusto•, o alugador de carros, etc., que 
necessilão de eBplçosos edillcios, Ao negociante impor-
13dor, cujos dopositoa estão immones, basta um es~ripto· 
rio na vigesima parte de um grande predio para dar ao. 
seu negocio uma exteR!ão que só tem o limite pos:o pelo 

0 Sn, IIINISTAO DA FAZENDA:.- Não apoiado. 
O SA. FllBÍIAZ: -Ent!o retiro, porqae um dos mem

bros da commiss!o .... 
O Sn, .UINtsrno n.l FA!IND.t:- Foi iniciativa da 

commísEio da camara. 
O Sn. Fsauz:-•.• um dos me.mbros da commisS:od~ 

camara disse· me o contrario ; maa a palavra do nobre 
ministro está primeiro que tudo. 

Porque essa revoraciio ? Se o nobre ministro não 
queria usar da autorisaçilo, esta ravogação importa des
conftança do nobre ministro a respeiiO de si proprio. 
São mysterios que n.to poRijO penetrar. · 

Senhores, eu me vejo na necessidade. de justificar-me 
a respeito da& accusaçGes que se tem Mio á esta aoto· 
ruaçã~. 

O imposto do p~tenle foi estabelEcido em 1812 sob a 
dooominacão de illlposto de lojas; é um imposto quo 
existe na Franca, na lh>jnnha, em Portugal, na Aos
Iria e outros ditferontes estalos da Allem9nha, EtD 1791, 
na época da revllluç5o' franceza, onde os princípios li· 
boraes tivorilo grande incr~mento e forilo professados 
ató de um modo exa~erado, foi estab•Jlecido oste imposto 
conformo a base desta anlorisação; na lei· qac o estaha· 
leceu so declarou: • NiofUOill poderá est>bdacer qual
quer ramo do negocio, etc., sem tuna licença, pela qual 
pagará tanto. • 

Pela ld do 1 • bruma ire do anoo 7• este lmpos\3 foi 
convertido. em duas quotas, uma ftxa e outra proporcio
nal; c desta fórma exbtP, não obstante lõr sido reformado 
pela lei de 181.1, e pela lei rle 18:)0, que reduzia a pouco 
numero as isenciles; póde·se dizor mesmo que a ex· 
preasiio dosm J,i Sd conlllm nas excopcõós da autorísac~o 
que passou ua lei do orçamento viacnte, e escas e.xcepçGas 
se bJseár<lo nas mesmns regras, isto ó, penuria, santi· 

·dada, póJe se dizar assim, ou natureza privilegiada, elo.; 
assim, 0s artistas, os p1dres1 as parteiras, os operarias e 
os caixeiros fur«o itientus d~sta imposiçlio. 

Segando esto prindpio, no tempo do gabinete a que o 
nobre mini.lilro pertenceu, e do f•llecido marquei de 
Paraná, pubJicou·le uma brocbura por oolll' do thesouro 
mostrando a neoes<idado deste Imposto; esta brochura 
foi redígirJa pelo l1abil economista o Sr. Salles Torres 
llomem. Eu a lerai em parte. (Lendo). 

• A reforma do sy1tema de imposição sobre Jojaa, um 
dos meios indic>dos para o supplom,nto da receita, é 
ClÍI!irfa tamberu pd~ nrCHS>id,de d~ comgir·se o que ba 
do viciooo o imperfeito na b•so existente, e no modo da 
repartição drsse nncargo da industria commercial: r.rcado 
pelo alvará de 20 do outubro de 1812, e morlillcado 
pela lei de 22 do úUtubro da 183G, o :H do outubro do 
1843 , o impoHo ó I•nçado na razão do 20 "!. rio 
valor do aluguel da casa nas cidades do Rio do JanHÍI'O. 
Bahia, Pernambuco o Maranhão, e nas outras riJudns o 
villas por um~ P•tonte, cujo winimo ó 12$800 réis e 
o m1ximo 408000 reis. • 

• O d~f.lito capi!al rtcste systema, que o rPgulamento 
do 15 do jurrho do 181.4 alnd·1 mais aggravoa, ó a pro· 
f~nda dosigu.!IJ•do n.1 dístribulcilo do tribato entre as 
pequenas o as grandes industri1s e proll>sGos. Tomando 
coluo muio do PI•t·ooíar as rwn.J~s d~ cada uma dollas 

seu capital e pelo sapjorimeoto do mercado; e por esse, 
escrlptorio elle paga muito menos que o mercador em 
retalho por soa loja, onde todas as mereatlorias de qoo 
dispGe devem estar reunidas anu os olhos do comprador. 
Para o vendddor de sedas, blondes e vellodos, ou para o 
que trafica em tecidos grQsseiros de algodão e lã o im
posto é uni!orme, bem que os alagueis do segundo 1Pj4o
soperiores aos alugueis do primeiro. O !arreiro, o la· 
toelro, o sapateiro, pagao menor contribuiç«o qoe o joa·· 
I beiro, o relojoeiro, o cambista, o corretor, o advocado 
celebre, que todos aquelles emlliD, cujo oommercio ou 
profissão póde ser realizad& em grande escala e dar Jogar 
a lucros avultados e sem proporção alguma com o preço 
locativo do espaço material q·ue occopAo. 

• Todo o imposto é um wal: mas para que esse mal• 
necessarlo, como o do os outros onus da vida dos po
vos civilisados, se torne toleravel, é mister qoe o rrin
oipio da mais perfeita igualdada domine na sua distri· 
buição geraL 

•Nilo ha paiz algum,onde ~steja em pratica tal methodo 
de contribuição, que se resinta do atrazo da época em. 
que fui estabelecido. Assim na A ustria, as industrias a 
prolissG8S silo dividid1s e subdivididas em diversas.elas• 
ses u11 categorias segando as localidades, e pag«o o lm· 
posto na razlio da importancia de cada uma, servindo. 
do base para essa npreoiac«o os variados elementos qua 
podem dar a medida do deJenvolvimenlo e benellcios da 
qualqner ramo de trabalho, Na Prossia, que adoptou o 
mesmo sys;ema de divlsGds, a lei lioanceira Oxa o termo 
médio do imposto para cada cate~oria, e deixa aos pro• 
·prio~ colldCI•dos o repartirem entre si a quota ladividu&l· 
com a cooperac~o da autoridade local, 

• Em Franca, •:nja fúrma de Imposto nos pareco a mais 
engenhosa, e qo1o 1\ll ultimamente imitada em Portugd 
no r•iulamento do Man~io, a patente li pessoal e recabe· 
sobre o direito de exercer um1 lndu61ria ou proliasão 
qaalquer, Eua rompGe-se ahi de doas tributos, UDi· 
Uxo, e outro proporcional ; o primeiro é graduado pelo 
valor presumi~o dos re,tditos daa diversas industrlas,qaa 
s~o clas.ili~adaa em oito gra.ndes categoriaa, e subdividi• 
das depois Fegundo a populaçlio d1s localidades i o se· 
gundo nssonta sobre o nlor do aluguel n~o 16 do local 
necessario ás operaçats da industria, como cb bnbitaçliG 
intaira do oollcct~do, embora separaria da loja. escripto
rio, ou efficiua. As duas taxas combinão·se e tumperao. 
se uma por outra; o qoe o valor locativo tom de desi· 
gual ó corri,ldu pelo elemento fixo ; cada um toma
do separadamente, niio Cftobclacoria senão a injustiça. 

• Neste sentido conviria que fosse autoridada a re· 1 

forula, accrcsoentando·se o impollo fixo tio claue que 
{alta nos, c dando,so :1 est" contrihaiç[o de patonto, 
•ruo dcv~ ter por ol•jQclo a f«culuado de explorar tnn 
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ra~o do industrl~ i~d~pondenlemente de local, a gene- , Por outro lado, penisto na opialD:o da que, para bem 
rahdade que o pnnctpto da igualdade o os interesses do reg~lar os1a t1xa e acommcda-la; IÍI diverral profi116ea 
!besouro exigem com as unicas excepc~~s acon~olhada industriae& e localidade~. torna-se necossaria a mod1fi. 
pelas considerações de oqoid&de, cu pelas conveniencia; cação da tau proporcional do nrt, 1• §}o do decrdo n. 
publi-.as. • 361 do 15 de junho de 1844, sem o qud a nova taxaser;i 

Atol aqui o Sr. Salles Torres-Homem, Pedirei ao em mnicos casos excessivamente pesada. 
senado que me disp~nso do continuar na loitora, porqno 
lodos os nobres senadores mais ou menos teem esle • Entretanto, parecendo acertado ostaboleCilr pnrdal• 
folheto, que tom o seguinte título: _ QaostOes lobrd mente aa tuadsllx~s de, olgum«s profissGes e industria~, 
impollos, · para serem epou IOCias coordenadas em uma tabelh 

Senhores. preparada assim 1 opinião publica para ~era!, comecoo-se por. ~xpodir os decretos ns. 2145 e 
a mo:lifi.Jaçilo do imposto de lojas e sua alteraç4~, 0 n. 2146 de lO do abril do conento anno, mare~ndo: o 
nobre oomelbeiro 1ena~or pela provincb de s. P•nlo, 1•, as taxas fina que devem pa~ar os ageDie~ deleiltl8!, 
que sn senta na.extremldade do banco que mo llca em 8 o 2•, os currelores nas provincial do Rio de 1aneíro, 
frente, propoz eRsa modilloaçfo nos termos em que pas· Bahia, '.J!trnambuco e .Maran~«o. . 
sou na lei del856, e a sua proposta só diverge da dis· • E' pois conveniente que o .poder~~glslatlvo, •ão16 
poslçl!o da lei vigente em Ires pontos: o primeiro em não dê ainda por c·Jmplila a ea:ec#pão do artigo da lei 
que se mantinha nella a quota proporcional na ruão de citada, como qu~ conhnue a (acull4r a autoríraçíia 
20 %, e pa lei vigente se manda reduzir até 10 o;,; em .contida no art. 33 tf11 lei 11. 939 de 26 dt 1tt1mbro dt 
segundo logar diversifica, porqoe queria •ómente que 1857. • 
essa nova Imposição da taxa lixa, que para todas as Eb aqui o que pediu e dhse o nobre senador pololo 
provlncias existe actualmAnte, menos para a côrte,· pro- Pará, 
vincias da Babia, Pernambuco e Maranhão, se reduzisse O Sa SouzA. FRANcO: - Onde esti isso? 
a estas quatro provinclas; em terceiru Jogar, porque · 
nesd lei del856, eeonforme a proposta do nobre rena- O Sn, FERRAZ:- No seu relalorlo apresentado em 
der, faria-se unicamanto oxcepçilo das industrias que maio de 1858, pag. 42, 
pela 11111 penuriiJ não podílto estar sujeitas a este im· O Sa. Soun FaANco ·-Em que lei p1ssoa a auto• 
posto, e a lei actual dá mais largas, vai até áquellas risação 7 · 
que pela sos natureza privilegiada, ou pela soa penuria o Sa. Fsanu : -Na lei do orÇarnento pahlicada em 
n.lo devem estar sujeitas a esse mesmo imposto. 1856, (lei n. 884 do 1• de outubro de 1856.) 

O nobre ex-ministro da fazen la, o Sr. barlio de 
Cot~gipe, que creio que foi companheiro das. Ex. 0 Sr. O Sa. SouzA. FRANco:- Caldti que era do meu 
ministro da fazenda, disse no sen relatorio da !857 l~mpo, . 
psgina 32 :-(Lendo) O Sn. FERRAZ:- Perdõ!, tenha paciencia, ersa ao to· 

• Silo por certo !andadas as razões que aaonselhilo a risacão foi prorogada na lei n. 039 de 26 de setembro 
creaçiló de om imposto fixo, que, unido ao proporcional de 1857. · 
lançado sobre as indnstrlas, eorrij\ a desigualdade que Aqui está a di•poslcil'o da lei artaal que se quer re
ftte apresenta; mas talvel fosse preferível a medida Vo«ar, aqui eslá a diSposiofo que a commlasao do fa,.. 
dtarHada na lei de l• de outabro do anno passado, cre•r zenda da c:amara dos Srs. depoudos propo1 de accordo 
o imposto de patente, &Cgondo o ~yslsma adoptado por comigo, aqui osti lambem a proposta Jlo nobre seoador 
diversas nações que o te em admiltiao·, modificando-se o o Sr. Carneiro de Campos feita em 1856, a aatorbatlo 
d11nominado de lojas, que nossa bypotb81e seria mnitó da lei da 1858 prorogada ptla !ai de 1 85'7. ILe11do): 
oneroso para servir de base. Emenda offerecidtl pslo Sr. Carneiro de Campos tm 

• O Imposto de patente preencheria o Om qae se teve 1856 : 
em vista com s medida adoptada; e corrigiria as desi- • § s.• Nas cidades do lmperio em qoa &IÓ boja o lm· 
gaaldailes da le;lslação vigente nesla palie, ao passo que posto de que trata o art. 1• § 1° do rrrulamento ele 15 d& 
podlasor mais prodnctívo. , junho de 1844 tem ~ido eobrado sómenle na ra1lo de 

Em 1858 o nobre senador pelo Pará, sendo miubtro 20 % do alo~uel do local o•1de se exerce o naroclo 011 
da fazenda, exprimiu· se no aeo relatorio da trgainte prollssilo; eobrar-se·ha, aUm deua quota, oolrn nu, 
maneira, o, senhores, é consoladora a idéa de que o segando urna tabel!a, que o goveroo fica aalorhado a 
nobre seuadlf os&ava nos mesmos prluciploa que eu, organisar, tomando por base a irnpomncia de esda classo 
lato é, abaixamento da q11o1a pro~orr.ional, conservaclo du indostrla:e proll,!o das compr~hendidu no mendo
da quota llu na fllrma decretada 11'< lei d~ 1856, nado Ululamento, excluindo Dqu~u .. a indumiat oa f10• 

tlsaGes que prla peqoenhr.z de seus re~itos n.!io deviio ser 
sobrecarregadls com este imposto. E~ta tabella '""'lU· 
jeita li. approvaçiio do poder IPgislativo no principio d~ 
proxíma sassilo, quando fôr apro1cn1ad' R proposla ela 
Cazen1a, mas será posta em exacucilo, se o poder l~gis
lalivo a n~o tiver reformado ató o 11111 do mcz do maio. • 

O Sa, Souz~ FaANco :- Não estendia o imposto h 
industrias e operados, · 

O Sn. FEnau :- Voo ler, porque craio qoe o nobre 
limador se olvida. Aqui está: VOI& ler o relatorio do 
nobre senailor, pag. 42. Estnelatorio foi apresentado 
em maio de 1858. (Lendo), 

• Não se pOde ainda concluir o oltodo sobre a tabella 
da tax~ addicional do imposto de lojas. 'llandads orga. 
nlsar pelo§ 3 do art. 11 da lei n. 884 do 1" de outubro 
de 1856, pela dii!lculdade que otf•.dce este trabalho em 
om paiz onde a importancía ralatlva das indus· 
Irias c profissiles, elemento essencial para a bo11 ciassi
llcaçlio, t! pouco oonhecída e rill!ilo muitos dados cola· 
ti fi tico&, 

A disposlç~o da lei n. ASi do 1• da outubro dá 
1856, art. 11 § S•, t! conce~ida em identieos termos, 

A disposição da lei n. 930 de 2G tle setembr'> de 
1857, art. 33 ó a seguinte : - • Conti o 1\a em vigor par 
mais um nnno n autorlsaçllo r.oncedida ao governo pelo 
§ 3° art. 11 da loí .jo orcnmento n. SSi do 1" de outu
bro do 1856. • 

A lei tio orçamento ri sente, quo o ~ 1" {lo nrt. 1" d& 
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rosolação que se discuto revoga, dispõe o seguinte no 
aJt.ll~ 10 (Lendo:) • 

importação o exportação, para poder a~abar mesmo com 
esse addicional, quo não póie ser senão provisorio, por 
que 6 impossível q•to continuem por omito tempo os di., 
rei tos de importaçào com mais 5 %, o os de exportação 
elevados:\ 7 %, eu preciso proparnr o MD'po para essa 
diminuição, e o imposto de que trato s~rvi~ p!ra isso. 

, § 10. Para substituir o imposto ostabeleoido pelo 
!i 2° do alvará do 20 de outubro do 1812. e alterado pelo 
art. 8°, § 4° da lei dA 22 de outubro de 1836, e art. 10 
da de 21 de outubro de 18~3. por uma tua que deverá 
comprehonder toda• as industrias e profissões que f6rem 
exercidas nas dii'Cerentos cídade1 e ~illa1 do imperio, 
com erocepção sómenle das que p1la natureza privile
giada da1 rerpectivas funcçiies, ou pela rMonl1ecida 
inlufliciencia e penuria de ICIIB recur~o1, não a deve· 
rem ou puderem supporlar. A referida taxa será em 
parte lixa e em parte variavel, assentando a fixa 1obra a 
natureza; classe e condiç,io das industrias e pro~ssiies 
e importancia commercial das cidades e villal"em que 
(dr1.m eroercida1, e a variauelsobre o valor locativo do 
predio ou local em que funccionsrem. Uma e outra se
rão estabelecidas pelo governo; não devendo, porém, 
exceder a taxa variavel a 10 %, quando se dÚ ao mesmo 
tempo o pagamento da fixa, e a20% no caso contrario., 

Parece-me, pois, que a disposição é a mesma, salva 
a dilidnnça que notei. A lei que se quer revogar é maia 
benigna. A de 18ú6 exclaia unicamente as industrias e 
profissGes misera veis, o esta que se qoerrcvogar exclue, 
não só estas como as de natureza privilegiada, e nenhu· 
ma comprebendeu os operarias, etc. 

O rolatorio do nobra senador pelo Pará que aqui li, 
~ explicito, trata deeso imposto e mostra a convdnien
cia e necessidade, de sua adopclto e melhoram~nto no 
sentido que passou na lei que se quer revogar. 

O Sn. SouzA FnANCO :-Isso quer dizer qoe eo nlo 
queria execotnr a lei, 

O Sn. FsRnAz :-Ent~o soas palavras engan.irão-me, 
eo qoiz sc~oir soa trilha: como o nobre senador dizia 
qoe em vez de 20 % se devia reduzir a 10 % do valor 

A celeuma levantada rela•ivawente aos operarios foi 
gratuita, isso nunca foi meu fim; vejiloosnobres senadores 
as instrucçGes que sobmetti á secção do conselho de os • 
tadoqoe tem a data de 20 de outubro do 1860.: ao cnn· 
trario, na côrte e nos provine.ias da Bahia, Pernambuco e 
Maranhão o imposto se tornava mais suave, mais do'e. 
O qoe eu queria ora e~tende·lo a todo imperio, por. 
que os cidad1ios brasileiros qoe podem entreter nogootns 
na côrte, Dahia, Pernambuco o Maranhão não devem 
carregar com mais onus do que os das outras provtncia•. 
Esta foi a b•se, eu não quiz seguir outra, tinha presenu 
a legislação francezn que ó um• dM melhores. Eis-aqui, 
senhores, (mostrando) as instrucçõel dirigidas ao r.on· 
selho de estado ; são da data de 28 de outubro de 1860, 
posso remettel-as a qualquer dos nobres senadores que 
deseje ve-Ias. 

Demais, Sr. presideut•, não sei como do asperaa po· 
dia ser hxada essa medi~a. quando achei trabalho• do 
ministorlo de 12 de dezomhro que tornavão muito mai8 
aspero esse imposto; eu me vejo· nn necesidade de em 
minha defeza apresentar um documento, 

0 SR. li!NISTRO DA FAZENDA :-Não é acto do go-
ver no. 

O Sn. FERRAZ: -Foi ~pprovado pelo proprio Sr. 
ministro da fazenda desse gabinete. 

0 SR, IIINI>TJIO DA FAZENDA: - NlÍO f~i approvada. 
O SR. FERRAZ: -0 Sr. visconde de Itabqrnby ouvi11 

bem isso. 
respectivo, eegoi esse principio, O Sn. vtsco:~nE DE ITADORAnv:- O Sr. Sallas Tor· 

O Sn. SouzA FnANco :-A modill•Jaçio nao chegou a res-llomem me disse que estava approvado. 
passar. 

0 Sn. FERRAZ :-Chegou. 
O SR. ~JINJSTno Dl FAZENDA:- Seria um projecto. 

. O Sa. FERRAZ:- Estava approvndo como approvado 
O Sa. Sovu FRANCO :-Não passou no men tempo. estava o rogolamento da ai fandeg\ qne estnb•leda con-
O Sa. FERRAZ:- o nobre senador propõe 88 coosns corso. E o quoro que o palz conheça de quem slro as 

e depois accosa áqueltes que concordão com a soa asperezls. 
opini!o? Eis-aqui o trahlbo desse gabinete a que o nobre mi· 

nimo pertencia. (Lendo ) 
O Sn. SouzA FRANCO :-Nunca propoz par.1 profls· , Art. ].o A conlribnicão direota do quotidndo sobrA 

sões. as lojas, casas commerciaes o outras d9 diversas cbs•es 
O s~. FERRAZ:- O que querem dizer as palavras- e denominações a qn• se refere o regalam enio n. 301 

toda a classe de industria e profissões ? de 15 de junho de 18~4. denominnr-se-ha de ora em 
O Sn. SouzA FnANco:- Isso é da lei de 1856. diante imposto de patente (lei de 21 de outubro de 

1843, art. lO) ficando nalle compreheRdidos os Im-
O Sn. FEnnAz: -E' do seu relatorio tambem. Eo postos sobre casas de l•ilito e modas, sobre as de moveis 

quero qoe se conheça que moitas ve~es por interesse e outros generos fabricados em p~iz estnngeiro, sobro 
de partido, pela conveniencia do momento, illude-se o os despa~hante•, correctores 0 agent11s de .leilão. 
povo. • Art. 2.• Toda a pessoa, nar.ional ou estrangeira, 

O SR. SouzA Fl<ANco:-Isso já se discutiu. que exercer no territorio cio importo uma indJIRtria oo 
O SR. FERRAZ : -E' natural que 0 qoe eston dizendo profissão actualmente tributada com nlgum dos impostos 

lbe aperte a fivda, lhe dôa, 0 por isso vou deixar 0 mencionados no a ri. 1°, llca •ngeita no imposto de pa-
nobre senador. tonto. salvas ~s exr.eptües esta~elecidns no urt. 

• Esta disposição 6 extensiva ás pessoas mencionadas 
O Sn. SouzA FRANCO:- Sim, é melbor que se nos§§ 2•, 3° o t;• do art. 1" do codigo commercial. 

Occupo com o Sr. ministro da ngrt"cultura. 3 o · • Art .0 tmpo>IO de patenJe, salvos as oxcepçiles 
O SR. D. MANOEJ.:- Que hontem estava tão triste e declaradas no presente rrgulumento, compõe-se : 

hoje está tão alegre. , 1.o De uma tau fixa. 
O Sn. F_ERRAZ:- ~enhoros, o meu fim, promovendo • 2. 0 De uma l:lxa proporcional. 

o eslnbolecurento do tmpo!to sobre patentes o lojas, ora • Art. l~oo A quota proporcional do imposto de pn· 
preparar o estado para poder diminuir os impostos de te11to contino3rá a regul.tr pelaq disposições do regnl~-

)I ,, 

) 

,. 
t 
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muntn n. 3Gl d~ 1:5 de julho. do 18H, e a rrnota fh• 
seri 11 qu" vai marcaria nas tabellas A, D o L: annox~s 
ao presduto decreto. 

TAUCI.LA • D • 

• Da1 ind~t~lrias la:~:adascom relação a populcção, rnas 
por uma pauta excepcional 

• Art. 5° A t•bdla A comprehendo u in~ustrias • Banqueiro no Rio do Janeiro. , • 
D,bh e Pernambuco, , 

1:0008 
800$ 
600/J 
6008 
300!/ 
:lO O$ 
1508 
2008 
1008 
4008 
2008 
ao os 
4008 
2008 
11008 

o profissões, em cuja importancla relnttva influe a popn· 
Jação, as qr1aes fi ão jrstribuidas om seis classes, e bum 
assim as taxas fixns que dovem pagar as mesmas iudus 
trias e profissGes, conforma a ordtm dos Jogares em qae 
furem oxarerdas, 

Maranhão. • , 
, Co~retor de f"n Jos publir.os na córlc. , 

I .DJ.IJh I • • ' 

• Corrotor do werca iodo riM na cOrte • . • Art. 6.0 A hbe.lla B romprehende as indus
trias e profi•súcs u·ibutadas com reluç:lo á população i 
maq{or uma pauta excepcional. 

, • na B~llia. 
• Corretor de navl6s na cO td. , , , 

na Dahia. 
• Art. 7.0 A tab~lla C eomprohen1e as industrias 

e prútlsslios quo ,ão taxadas sem relação á populaç~o. • 
Por este pruJtlcto approvado, como disse, davão-ae 

as seguintes iiencOes: 

• Corretor em r,rn~mbuco. • • , 
,..., 110 Ahranhão. , , 

• Agentes de leilões nu •tlrte, , , . , , 
, • na Bahia e Peraamb. 

• Art. 13 S1o isentos da hxa lixa: 1°, o hanoo 
•lo llra>il; 2°, 01 monte-pios, caixas eoonomicas e socie· 
da1es do seguros rnutuos legalmente estabelecidas i 3", os 
~o~ios coruwnnditariosi 4•, 01 estabeleoim,ntos meneio· 
na·~ os, e nas con liçõds do art. s• do reg. n. 361 de 15 de 
junho de 1844. • 

• no lllaranbiio, • , 
• Casas de modas, movei~, ttc., na corte. 

, • na Babia e 
Pernambuco , , , , 

• no Mara• 
ohiio. • .. • , • • • , • ~ • 

• Negociantes no Rio dAJaneiro. , • 

400$ 

soos 
IIOOS 
~oos 
soos 

Dapois de algumas outras di~posições flscaes vem 
a final a tlisposi~5o do ar!, 20 qu" manda assemelhar as 
inJU<tria~ e profissões que se não acharem ioscriptas 
nas t. beiJ,,P, 

• na Babia e l'ernall!boeo. 
• no Maranhão , 

, TADEI.LA-c-Daf industrias taxada• 
em relação á população, 

y,jamos agora a.q tab·Jlas. 
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• Companhia anonyma para op~raç4es de 
baocos. , . • . • . • • 

• T~ndo emissão de notas, o dobro • 
• Companhias de seguros não mutuos , , 
, Idem para emadas, obras, para negocio1 

.:0008 

8:0008 

mercantis, eta,, etc • • • , 2:0008 
• Idem de navegação a vapor de alto mar. l:OOOS' 

nos rios ou na costs 5008 
O Sa. BAaXo ns QUAIIAUHA: - laso ú regulamento 

publicado~ 

O Sn, FllaRAZ: - Qaem é que recobe a eollecção·de 
leis e DitO ~dta que isto não foi . publicado? 

o SR. BARÃO Dl!l QUARAHill!- Pergunto para saber •. 
O SR. FERRAZ: -E ~a leio para mostrar de quem s«o 

as asperezas • 
0 Sn. IIINISTRO DA rAZENDA!- Nló é trabalho 

definitivo do ministro da fazenda, nem tio pouco do 
ministerio • 

O Sa. FERRAZ: - Yão quero qae venha llladir•se o 
povo, fazer-se popularidade á minhi casta, diJondo qos 
tu1o quanto falem do doçuras, e só os meus acua alio 
asperezas, 

0 Sn. l!INISTRO DA. FAZENDA: -~(as V, Ex, DilO 
púle defl'endcr-se com esse trabalho. 

O Sa. PnEstnENTE - Attenç!o I 
O Sa. FERRAZ: - Silo os trabalhos que achei i eue 

serve para mostrar de qnom erão a1 asperezas, creio qne 
lodos Jlcar40 convencidos a este respeit•J, como conven· 
ci,Jo Jlcoa o nobre s~nador pelo Pará, ~e que ,. idóa 
contida na lei vigente é ~UI., e eu 11~0 tlz mais do que 
adoplal·a. · 

O Sn. SouSA FRANCO : - NJu h a tll i isso que V, 
l!:x. lea n~o tl mea. 

O Sn. FEnnAz: -Se o nobre senador não quer con
voncer·sa, ficão convencidos os outrus, " principalmente 
os senhores conselheiros dd estndo qu~ toem lrabalh~do 
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nestn rnntcr ;.,, o nc!rJiTl que n no!Jro senador o contcHo 
rtepoi.< oh kilur·., que fi'· N<11 sor:l do nobre soo. dor 
p.lo P.wi, mus ~"tt:l !~or cllo ns~ígHrdo. 

Nlio mou cssn dí~no ministro da anlorisnciio, e np~· 
nna RC limitou n eomptlar as ord2ns do t!JC;ouro. e estas 
ordens tin!Jãn dado a duvida intclligencia ao regula
menlrl do 1844. ') Sn. Sous.\ l•'•<~NGO : - N5o h a prr.jocto meu a este 

rePpl!i to. 
O SR Ji'Enn.IZ: -Vamos n ontros ponlol sobre qu~ 

fal/ou 0 IHolHil rojnj,trO d:t fazenda, 

Publicou-se e.1te regulamento, qu~, pelas notn.q. que 
ae lecrn nas o!Jras do IJr. Trinrladr., se reconhece VtHvel
m•nte que não ó m'is do que urna compilaciio, com a 
d,JT,r•"ca de urna ou outr• oispostçilo. Mas cu creio 
qu" isto era em IIO!r••s tempos I llepois d~,IJ~, rlilfr.ren!es 
leis o moditlcárão, emuitr•S ordens lbed~ruo wtelhgencta, 
prorogaçi'iO do pr.,zus, elo. , 

Qu<es são ns objeo,çiles, on rcchmncli" ft~Hns_ contra o 
re•ulamento do scllo de oezemhro do 18ü0? Sao do na
tu~eza tal, qu• o proprio nohre mínimo !•Ó·IC pcor si 
me•mo satisf...z<r; m.os S. E1. enren~eu que para isso 
devia pedir ós camaras autorisacão, IJUaMo aliás não 
pedin11utoris,~ão alguma, rel•tivamente a outros ~ontos 
qn• a extgi:Jn, como por exemplo, sobre a penalt~•d•, 
porqu~ o tcgulnmenlo n«o póde por man~ira nl!nhoma 
únstruir o que a lei dispõo, a pena ó ,ja let, a r•furma 
não póde comprohend•r essa• dt>posicOos Jegi,Jativas. 

Senhores, muitas duvid•s que te•m apparectJo sobre 

S••nhor•·s, torn->o coCifundido, n ro1.opoito do sello, o 
regulamento do 30 do sotemllro rlq 1850 com o de dc
zomfHt) do 18GO, qno sah~tituin a. esse; rdio s·:i e·~rqu? 
RO tfHII f.:dl.i.t1o nn rc~ularnooto de s~t•Hnl.>ro 111.~ l8ü9. Ja 
.Jlruduzi nesta •·asa ura ~e to rlu mirri:)turi? tft! 4. d.a mnio 
doi> do rlo :lu do junho dd !858 quo automava a wtollt
g•,nr.ia qn" o1~i, rldintn•lo o lfUO <'T• systorna do. nrrm:ada
ç;irl; mas a I t~i do orçarnon to v i~-:nr•te na art. 11, § 9° tiro o 
sobr" i<t•• tn•ta aduvt•Ja •loo:larallllo de um mo lo claro qu• 
n ldt·•raçi·J do 'Ysl<rn • de nrroca1aç4o irnP.•>Ttava alt·ra
ção ri·· taxa. e &!ti mo lembro mesmo de que 111 c1mara 
d01s Srs, dr·pnLHos 11 n ~istirrr.t•t deputado dest.t côrtA, 
tD:>~ urlversario polirir.o, revelou a iot~nc:ln na lei, e 
oH• fWRSroo. l'arece, pois, que sobre e>te pn•t•l nenhu
ma que~ttio Sli chwia mnis RUI'citar, e nin,fa nss1m, 
quun·lo minha int•ili~oru:ia· fuss~ errada, não pno1ess• 
~or delf.miJi•Ja o n:i•J ttvesse si•1o approvada, me paro•:o 
qnc se nm inin,igo mo q•thesse accu;ar teris isto expli
n~çio, porrp1e muitas vczo.1 as pdxuos c os 01lios pre 
dom i não subre nó~ i ma!~ quo um awi;.;o Jancllss~:~ mão 
di•so p.lf,) acdrnar-mo, decloro que não esp••rava por 
maneira ~~~uma, 

o re,.ulamonto do scllo ;ã" prOJirtU da execução, o aUiur 
do regulamt·nto mio póole responcJer por ellas, O nobre 
senador por Minas-Gora••s, que me honrou spmpre com a 
sua amiza·Je desole 18l8, ponderou alguma cousa sobro o 
prazo do sello nas letras, m~s eu direi, que o regula· 
mento nesta pute é o mais amplo que póde dar-se. 
(Lendo): 

O Sn, Vr··coNoll Pl!l 1EQUITINUDNIU:- E.' ~oloroso, .. 
O Sa. FEnn;z: - E' muito doloro,o, 
Sonhoros, o rrguJ,,mc .. to fio snlio dovo ter imperfei

c~j~s, c.:-mo tem tt)rJa a crbrt~. humana. O reguLmtenro do 
1814, r;uo torobo "'Jni, obr .• de um distirwto patrido 
meu, o Sr. vbconde tle C>ravellas, teve tarnbem impu
gna'hltt's ; logo cm 1845, na lei do orcam•nto ~e 18 de 
Fctembro desso anno, a carnara dros Srs d•·putadus fez re· 
duocaos e i.encões na lei rio orcarnenl••,comu <lousta dé>Sa 
lei, arts 11, 12, Ja ato 18, e kUtonso11a r.Corma !lo re
aulament·• no art. Sl : s~ h., t1uvHb, recorr:t-sl3 á Jei do 
orcam .. nto do 1845. A loi de 18~0. t>ão ob•t,lllte essa 
••u•ocimcão, a muo1irbm no art. 18, e em seguida os 
miití>tros qn' sur.ccdtlrão a rs~o ~is:incto brasiletro, qno 
honr1•U a torovincia ew cpte nasci • , , 

O S:~o VtSJoNIIE PE lr.\DOnAnr:- E o imperio, 

• Cip. 4°- Disposições communs aos títulos da 1', 
2•, s• e 411 classes. ' 

(Nos títulos ddsta classe sSo comprebendida1 as letras 
de terra, de c'm!J·o, et '·, et·l ) 

• Art. 21, Os I! fulos de1tas classes, que tiverem de 
sor lavrados; a Rãb:·r: • , • • • • ' • • · 

• § S.• Por parti~:ulare~, onde houver rec•bedor do 
sello, ou distante dei/e até tres ~~~nas, se.rão se/lados 
dor.tro de trinta dia~. cool\dos du sua datt, e sendo sua 
maior di,t:~ncia, m•is trinta dias por c:~da tresl•~oa•. 

• Art. 22, As letras poderáu ser sdludas no Jogar em 
quo se verificar o aceite, negociaç5o ou pagamento, es• 
tando dentro do prazo marcado nu n. s• do a:t. 21. ' 

Ora, l1a m•dtaa mais favoravel e ampla~ No entre
tanto tom sido censurada, o e foi pelo nobre senador. 

O Sa. FEnr.Az : - ... o como diz o meu nobre r.ol
Jrga pelu !li•) de J•rJriro, honrnu o Imp!rio, foriin dando 
as explic,cõcs preeisls, for5o r.mplianclu o• pr•?.os o 
:•pnrrdçnando o regulamento por m•io dotnstrU"Çthl! e 
md,n.i, fl,Jo m11·Jo porqu• o the.r.uro co tumt prnticar; 
, ,m IR50 o Sr. vi<r.on.tr. dolt"uoralty, o11tão m(nbtro 
rh r.zr·nll.•. r~n•lo 1le rounir tu·l<> em nm nuvo rt•gul•
Jlli~lih'. ref~,rnrtt.Jou o Sf'~Uin te •JA,:r~to ILondoJ: 

• Aa~~n ien•lu :\. Clltlvcnl,1th:h Oo aduptar-sa, pnr.1 
mAlllnr arnwnflaçã>) do trrqJO~Io du ~c I lo, a Vl·n Ja 1to pa
f't11 l'ittlt ~do cm VJZ do vr~rhas c~crivtiPJ n•1s p:&peis su
gt~.itüs i C$\"' imP')':ItO; un·,flltnrHl~J outro!-icu a que u novn 
A:t!LilOdu dfJ cobl'tlrl~~~ :-ú t1ó IA S•Jt p·~~ro cm oxo.:ad1o 
grHdtiH)IIIij'I(C O "" p.tr li pa•~O >Jil~ SH rur prep:.rando, e 
r~mdlundt• o p·tp':l sd!litlo, o tftHl se ·~tJo por isso fur
C'·'O continnar d111h o :octud not:thoio da ct·Lrnno;a, ín
di.~p·•n~;.avt.~l :TP t•)rrut, N1o ~ó compiJ,r ns multiptbt~d,.s 
or.1r~,ts C;tH,odid •S par l a l•rrec:uJ!l';tlo tl·J rt:f~ddo im
Jtu•lu, COtnl alllfóf ~S IJIIO pllel'llrn m;nos COhercntes 
com ns ~i,rosiçõ•!l d~ Jd 11. 3li do 21 do outuLr.• 

Outra d~>posic~o mais adtanld (art 23) manda que 
quando o prazo da letra fôr menor de trillta dia~, deva 
~ur pago antes do aceit~. Ora, não será isto tempo suf
liéionte para elf•ctnar-se esse pa~tamento? Demais, o 
fallocido marquez de Paraná, couto miniitro ,da f•zen.ta, 
mandou prorugar muitos p•10ZOS; ó maioria pur•mente 
reg111amonur, e eu o t:ria feito quando visse qualquer 
•lu ri ta a e> I• re<peito, porque estabeleci CJUe ~paga• 
mouro du sello J.Hide,He df.utuar-so no Jogar oMe &e 
pa«osso a lctr•, ou em outro qualquor Jogar, 

C" mo Pssn, são todas as ou1ras ohjeccaes; a que' diz 
roJ>peilo ás ,·artas de abono, já fui decidida pelo tw!Jre 
rntroi~lro; não a•: h o, portanto, que soja precisa ebta ;uto
rJsaçõo, () proprio relntorio do no!Jre ministro declara 
<!•Je 11 iutunv:io ou o fim de S. Ex. ó estudar melhor o 
systema do solln l<dilosivo ..... nhi st•guido; mas, se• 
uhores, esso sy.foma ó quanto a rnim o molhor po1sivel, 
importallscaltsociiu ern relação uos ugentcs d• fJzendn, 
q11e hoJe per moio das v eriJas podem di;trahir mui los 
fun.jo~. como nconte.ceu na th~sournrin da Bahia: e im
porta f.•cili•lllde no commerdo 11 nos contribuintes. As 
outras di::po•icOes podem sor moJiflcndas por S. Ex. 
i ndopandento de nutorisnção: o ro~·ulamento jrl autoris• de 19~3 ~l•l. , 

• r1 go1·erno a passar, conformo n exporionoia o aoonse-

). 
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lha r, Cl'rtoR titulo> .!o uma r lasse de se !lo adhosivo pnra . ora o molhor, o cu niio qui~ oLs~rvnr n•d•, porque 
outra; vem Í•to no art. OJ, so IJAID me recordo, e tuao o con~ínba m"lhorur o u~postn, 11fl1U rJu quo pudosso &llt 

Waís SÜO rX~"h'fikd I(UO SO tomiio pelo thCsOUfO, llrrecadado, Vi> tO fjllfl 1100 r•ro•J~2ia I.OQ61l alguma. 0 
S" 0 nubrA miniotro qurr au!olrisação para evit,r m"u ll•n em q>IU so c1•hrasso O>IC impo•tO em t .. do o 

quaoll(ll•r o!Jice; qu~ poss:io app.ruc~r, CU a dou; mcs impcrio, COJ!Iú &e cobra IIII pr<•VÍilCia do filO do Jowiru, 
noro 

4
uo nre;mo 0 wiuht-rio" que pHrtenci 11 ;, 0 teve t:.nto quo no lllflU rd,torio pedi que t•S escripro< f,s. 

urnaanturisJçilor.mpl•, porque fui lho c nco.ii1bsómen- •ürn bvr•dos M ver;o do< conh.,cimeutos dü~Jo~ pela 
te a re!tlrma do rc~u•amcnto do Helio Hé o ultimo dÍl cuiJ,ctoli•, o lfOJO ora f•cil; as pnrtuo &ju•tavlio o 
d~ 1860, entret•<nto quo por esta rcs,,fnciio dli-se an pJcço, iii.> á coll~ctoria pogar o iuoJJosto, o 11(1 verso 
Jlti!J e ministro um t•mrJO in•l•flnhto, o ó contr.l as au- •lo conhecimontu, lavr:tva-se :Hscriprura. 
tr,risnções assi1n iudefiniJas quo eu ru" toobo por vezes S·nh~•·cs, dtJVO ohsr.rvarque a r.ommis·ãO do fazen•Ja 
pronunciado e conr.inu"rrli·n ptonu 11dar-me d•J mesmo rla camara dos Srs deputados 11iio> fui CllilCta em utnn rle· 
modo: · n•ío é por~ue eu tum a ~ ue se desmuronij omL nominacão ;. fila dcnuruiu·,u o imposto d~ p11ten1e o lrojas 
minha ~!Jra, ao I'OIItrnril), cr~io quu totlou 09 mioi~tro~ autortsarlo pela lr.i !lo orrum•nto vigente impo!lo subrs 
que vierem hão de aperf,iç••a-la. renda ; mas isto tl uw erro p&l•~ar, e daqut é que t•r~· 

cedo toda a a•guwent•ção flil>a d• que ella usou, 
O Sn. Y1sco~nE DJ> ]EQUtmino!m.\: -0 i.npoltO ~ Agora, quauto atJ re,nlamonto ~a alf~nd••a, pergun· 

tãobowl · o • 

O Sn. Fenn.\Z :-Não ó qar·stão de .nmrr pr.,prio, 
ngo; sinto oni<mmente quo s• t•nlla levautado celeuma 
contra e>se regul..mento, que se mo quoir .. ~ondomnnr 
por olle, quaudo rneos successor•s, estou persuadttlo, 
qu~ o.s•gairáil com pi!que~as modilleaçnas. ou r•to~u,s. 

Mg•m< quer•·rn entrever um\ CúD•:essao na; ta autori
sa~iio, mas ea não a C<•n>i•lero assim; eu ent~n·Jo que se 
deve att~nder rim1ces•i•hd-·s do p•i~. pro~urar melhorar 
srn legishcão; nil. , voa para o t .• cto d"s concessões, sem 
que c.an isto queira tlizct' que s• de<pr•z;nl a~ reclam>
cúes d·JS CIIOtribuint<s, e !lOtO nii 1 é e&t" O m1lU desejo, 
qrte por esta oct:asi Eo pnolir.•i a•J nobru ministro qlle 
Utt~n ia a q•t•, tanto na u~ptl'i!ZilB d" f1U8 Se me 31lCUS3 

nil~ tic.b1io fun.Jamcuto e•u ""'u an1ruo, qu~ es•e !1u
crttto bluvano1o a munmis .. no do~t~ correctortlli fc1i no m~'U 
mlni<teriu~!Jmolona•1o e rrgdta lo pulo lllirnstorlo actoll 
a1npt•do, e publrca to, 

E agora pon.1er~rei ao nobre ministro o seguinte: 
as letra< de torra >ilcl aqnellas que ~ã" aceii<S ou fi3· 

r.:~rla• dentro da mesma provineia; mss a rdspeit•l dns 
IJDA v~m para a côrte, que nii·1 f,z parto da província 
do Rto rlu Janeiro, !lão se dá osta cir•:umstant~ia, nã·• 
porlem ddxar de ser ovnsilerad4s r.omo letras de Cllrn 
hio Entrctlnt•J S. Ex. ba pou~os dias lavrou um •viso 
orJ"nando que de uma t.tra SD•1ca•h de Ciunpos phfiL 

t:llti, !crobores, quaes li'ío oH pontos de~s• r•gulamonto 
cornhnll<J..s ou acr•usad<•d de v~xaronos 'I Ebtabdeça·HH 
UIUa dis,ussão a e>te respF.ito ~orá ~omonte o que le•m 
dito os curre•poodent•s l!e Lonrlr•s do Jornal do Com
mercio PtçO? ao ltObre mi (listro da r~zenda que declaro 
•e &s con>UlilS, á r·x,cpçlo dv• dll LiverpOQI e Londr<•, 
lizerao nlgumas ret:lawações; se existe algutlla Jecloma
c~o do~ outros consoles. 

O Sn. I!INISTR? D.\ •·~zcNnA ·- Creio 1ae n~~. 
O Sa •• F.&RRAZ :-Nilo txiste nenlJoJila. Intcrpello O· 

n~bro tnlutsll·o para qu~, á vista das informncú~~ qno 
deve ter colhido ma declare se 03 maniCe.>tos como se 
achllo esigidos pelo novo regal•mento, nilc· silo 'os mAs
mos do ro~alamunto antigo, com a aoj,•a driJ'ennca de 
que, qu:~ndo Sd dá a cxistencia 011 Colrre,nment·• de um 
volume rlupl~ o quadruplo. a quAcban•a so vulg;rmonte 
amar•·ado, o regulamento n~vo exige qu6 E a f, ça men~ãu 
da OXt>tuncia ou co,,teido dosso volume. Tu•ro; sabo111 
que lacs v.olume• Mi·l raros de orJina•iu; •6 vêm qua,•du 
se premedlla contr.!J·mdo, do qu• tem ltavi•10 exemplos 
na alfantle,;~ oa curte, nas· aJJTeront••s alf.•nd•·gas do 
llrasil. E>sa meJhl•, >er•hores, á da lei frnnceza qa~ 
ma"d.a C• .'li JJscar esses vulumes reucirlos quando nãu vem 
weiJCJOIIadl~ ess.l cir·um~t,nci.•, o no manift1sto o sou 
~onl•ú•lo; essa med.d11 é das J.gisla~üa• da Dolgiea, da 
s,,r.Jeuba, do Pvrtog•l a do todos os povos r.ult·JS. a cOrt•l ss cobrasse o iooposto cr.mo letra do t~rra, qua 

pagil•l m:lis do que as de C·1rnliio. E' uma d•r.i>ilo 
c~utratia á que eu doi; porqu~ sew duvida que r.Orta 
lliio é provincia do Rio d" lauriro, é uma praça dilfe
tente das proç;s do !Iro do JonsJro, Ei;-oqui como n 
gente r! muit.s wz<s luv•da a uma asp01oza sem in
tenção; e cu, que qu•·ro que o nJbre ministr·o s•j•• 
doce, bom doce .... nlio poderei deixar dd desejar qu• 
e!Je emO<tde a mão ás minhas asper~:ZJS neste ponto .... 

O Sn. VISCONDE DE JEoorTrNIWNit,\ : -A essa res
peita o nobre so11adar tout razáo. 

Creio que f~i ess• a unic~ ohjer.cão bavJ.Ja: rlissA-se 
I( DO o 1'ranqueb•w. emborc•cão de LivoJ pnol, troux•ru 
um Dlanif••lo ímmarrw. Senhoros, o; manifo•t s iw
mo~sos s!lo dM eniiJ,rca(il.-s dos E.·t.,los-Uni•los que sa 
dlrtgem para c Cauf,mli.L ou d11s ou,Laroacões iu!J'rzas 
com destino plra Austra.li:t; rn:'s r·s u~tsrlif~~tos qrJb v~ru 
para o Brasil fião os wos111os que vinhão hlil"-'· !'ró

vendo irnpcrf•iciles, ord•noi no nrt 111 d•s iustrucçõés 
dtri~i·tas á a!ran·J•g~ no 1° d, t•utuloro do 1860 que 
es.tn indir.9ssa o quo parocosse acertado pára sou UJ'"r" 
futco•monto. 

O Sn. FEnnAz: -Foi uma dACÍ>i!o má dada pdo 
nobre ruiaistro, entretanto tqueclle etll dado ~ulras doei. 
sõ~s que eu louvo. 

Qaanto ao n. S do § 2o rlesta r~•nlocão, que auto· 
risa o governo para iucumLir aos esciÍ\"Ii•s •lo civel 
camularivarnente com os tahelliiles do notas, e e•cri: 
vl!cs dos juizas de poz, sem dep•ndencra dtL distribui· 
ç~o. de lavrarom as esc1ipturJts puL•ioas do compra o 
venda do PS'fnvos, diroi que nunca fni minha o~oinião 
quo so estnbolleccsso es~:riprura pu!Jiica em tne< con. 
tratos; rons a commi-silu du f4Z<•nda da cnmara dos rio· 
Jllltados o exigiu; o no!Jrd ex-r.ollcg.> do Sr. mini<
t:o, quo ora mombro dess.t cowmissãu, dizia rpt, hsu 

Não ouvi, Sr. presid~nt~, fuzer-se nenhum~ o1•jc•:t:iio 
dara o dot·rmin .. da a •~se regu 1nment>J, tl por is• o o >C· 
nat1tl JIHr.h,arú. que f'U n:to rot!Ol'I':L aos artigos àt, n,eu 
traLJiho parujusnfic•lr·IIIA,e uem ioro ó pre1:iso; t'U nil<J 
tomo os~us vezes q11o nilu teem !JJsu r.e11a. voz'•s ~otu:o 
g;nernsns; os ravalheiro~ que rn" teum accus.,Ju "">te 
p<mto, pormittliu que Nl 1h· s drg<L. tuem pror.ndíd .. ••mu 
pouca leltt!ada. E-too ft\rn riu JlO lrr, nffo f;o\"0 sumhra 

11 mng11am ; na mwha humild; posit:ão do advr. g;; iu ~oi 
dd connnuar sem pr11t:urlir nt~m horll'i•S. lll!IJI o pn ftlr, 
com 1JUaUttJ nnnr~a 1~., nxima rfo :-lii'Vir n IIWU p1iz; IU··s 
ó prccibo IJUC jtBtltiquoaJ Sll\S a :cu.~:.\·ü·s. quo nprc
sentsm os pontos dcll.t~; cu <Jiltllia que sobro est~ •~r-
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reno ilonvesso orna discoH1i~, porque, se por oxem- terminante, quo ns voz~s do odio não me fJZom mó<s~ 
pio, algtlnS dos mous nobres collrga~. quo me Eiio so· alguma; soa discus1Go collooar·sd no terreno vorda
pcrinrrs em conhecimentos o em pratica nestas mat•rins, , rleiro, hei de aceita· la, mas de ootro mo rio o sonado 
rr,omas;orn meus erro<, eu diria com toda b·1a fé. sabe q"e é do moo pundonor, é do minha dignidadu não 
• lleo,•nho,ço • tanto mats, Sr. presidente, quanto este me oc:uonr ern responder a ataques e iojunus que por· 
regu'umonto, ni!·o obstante 1er 11bra exclusivamente mi· ventura a inimizade uu o odio pódo dirigir-me. 
nM, foi rovbto por p•ssoas mUlto habtlitadas ;' sug··itoi-o Perdõo o senado se ocoupei por tanto tempo sua utten
Ms n embro.o do triilunnl dÓ r besouro, , lguns rlos _qunPs, ciio; vou terminar f,zondo a seguinte propo;t': 11ão 
como o nobre ministro deve salicr por exporieoch, me importa que se f·•cilo redw·çücs, reformas, retoqoes 
muitJs veze.1 se negilo a estes tr.tbalhos; W,J10 as rcs · nas minhas obras; o que desejo unicamente é que os meus 
JlCtitns rte nlg~roas pessoas muito habtlitadas a quem successorcs, meditando-as, procurem aperfeiç•tar •qníllo 
consult•i, · que acharem moo, Strvão esses meus trabulhos de in.• 

~las qnnr.s siio esses dcf,itoq do rrgulamonlo? Ouvi centi\'o para t .• lentos sup•rior~s aporfeicoarom nossa 
dizvr: • Exi~r.·se qun um dsspacbnnte npr••sente uma legislação o adroinistração da fazonda. 
~morisl!l'iiO para o des113obo ~~ morcadoria. , Mas~ Retir .. ndo-se o Sr. ministro, com as m•smas f.,rmali• 
í,;to uma dis;•o>icão q~r• cncontrPi no re~nl•mento sohr. dados do estylo, o Sr. presidente deu para ordem do dia 
n tarif.t pnhJi~'d" pelo Sr. hur~o de Cotbgtpe, art 52; da seguinte sessão: 
o qun Jlt. fui morlillcar "ssa disposição decidindo que 3• discussão das seguint•s proposições da c• mora 
}JOflia n dcc'arnção s•r lançadJ. on na ~roprin nola 011 am dos Srs. deputados, approvan~o bS pensões anuuaes 
sr.par~do. ll havia, Sr. prolid~r,te, uma rilz:io para ess~ concedidas por decretos do. poder executivo: 
oxig9ncia 1 rnui l.ts dcspar.hant~s da• pachaviio .tner~adoria• 1•, de 6008 para reverter elll belleficio dos quatro fl. • 
tJUa niío th2R perlenci!io ou daviio as d3 umas a outras lhos IJlenores da fallecida D. Josepba Alari:t Arugone~ 
pessoss, o qtio às V•zes rl~u Jogar a reclamações. Quaes de Faria, 1'iova do Dr. Iosé Candi•to de F;.ria; 
~:lo os ~Piflls pont~s 't Eu desejara qae me dm~ssAm. 2•, de 4,008 a D. Thoresa M•ria de Sá. e Silva, vi uva 
As comspondonci~s deLoodro· 1l•1 J,rnal do Commercio7 do guarda da alfandega de p cl•s~~ José ruatia úe Sa e 

E' predso qu~ PU noto que essas c•,rrc.opon1encils Silv:t; 
~lio eivad<s de um principio de odio, e todos s.~b'm a s•, de GOOS a D. Maria Nathalia Gimd, vi uva do Dt. 
causa pnr qoa esso corre>pondente assim se pronunciou Augusto Francisconi ;. 
e co!ll elle certocircu'o: é porq,J•, smhc.ros, qu•Jrendn-se 
que o governo entregas•e 0 resto dos emprc;timos das 4•, de 4208 a D. Joaqnina raotana da Rócha, vinn 
Oilmpanhi~s 0,1m cnodições d•sf .• voravoi<, en, t•nd~ no- do brigadeiro José Joaqnim da Rocha; 
cesshlade de cn1rc~~r 0 pro•tu,1r0 desses ernprcotimos 5a, de1:0008 • D Luiza Ad.J,•tde da Vtrt•·rh SOl• 
nr·s direr.t~rcs de>sas mesmas companhias, chamei u um rea de Andráa, Iliba do marechal b•r~o de C•capava. 
n1•ro•iante dest~ praça, lho propuz e>ta opwçilo de- 2' diseussilo da proposiçiin da dita camau, m~ndaudo 
baixo das mesm•• r.on•ticõe~ com que as apolir.os f,,rão vigorar nu oxorcicio de!SG2 a 181)3 a lei do orcumenLo 
no príncif'io emittidas o olle aceit<~U e'ra minha pro. de 186! a 1862, bmquanto não se promulgar a daquolle 
posta: r.is todu o meu crime, ois donJe veio toda ~ss11 nxerci,:io, 
ftlHru que •o me fez do lá, e u3·> foi sómcntc P••r esta 2a discuss~o do projecto do senado, decl;rando de 
nwti•o. e.<sa gaorra s' lov,ntou t•mbcm a rtlsp·•ito da festa nacional 0 dia 12 de outubro, 
r.:mversilo d:•s iiCÇõos da companh•a d,, estrada do !no 
d" Perrtllnbur.o e outras "m apulices d• dtvid• \JUblica, L!tvantou se a sessão ás 3 14· horas da tarde. 
medH:t que foi contrariada da um roodo que me sor
prrn.Jeu. Como nã~ potlorei ter tempo de voltar sobre 
csto ponto, desejár:l que o nobre marquez da Olinda dis
sesse sobro tlie seu 1,arecer, prestasse seu teswmunho .. 
O governo do Brasil; sanbCJl'e•, so 11cha na praça da 
Lonrtrcs em um~ pnsiç~o mi, é prrciso que passe 
snmpre pel.ls furcas cau,linas, e o n~bra ministro devo 
prur.aver-!o contra essas pretençúos, 

Senhores, não continuarei, creio qne a hora esta 
dada, 

O Sn. vtsco11nll DE JEOUITINttONilA: -A hora i o 
pr~zer qu~ lemo~ de ouvi-lo. 

O Sn. F~nnAz:- Não quero continuar a nbosar da . 
nltrlO('àO do ••nado Oct:Uimndo o r:ow oh,ectos qoo mo 
dizem ro~pnito. cmlwr• em uma justa nef""'· Se algum 
dos nobre' senntlotes s11 dtgn"r de coot a fr•nqul!•a prd· 
r.isa ost;•belecPr a ques~io no terreuo quo escolllo, no 
t~rrono 411c se Jmsta a uma discus!:Io Jeal, eu. aceitazoi 
C~S.l rlio;CUbSàO. 

O Sn. vrscoNnE ns JEoumNnoNnA:- V. Ex. e;tn 
olhando para mim ? 

O s,.. i~En:tAZ:- E naturalmente 1 tnm'bP.m :Is VPZflS 
dirijo-OH! 11 1piÍ pnra fl~lft J;tdn, (! Crt<iO qna n Sl·. minis
tro ti• 11griculturn n:io Ril h a do onfatbr comigo. 

Declaro muito abertamente, d~ uma m~ncira muito 

- ,, 
')'9• IIJCI!I•ilo 

1!31 12 OE SETEMBRO DE 1861. 

Prc1idencia do Sr, visconde de Abaelti 

Sulll!ARIO,- Expediente.- Depot.<çNo que dove rec&· 
ber as ordens de Soa Mag•~tado o Imperador para 
o encerra monto da assemb•~a.- Ordem do dia.
Pdnsãoaos filhos de D.Jos•pba M. A,de Faria. - Pen· 
s4o a D. Tberm bl. do J, o Silva.- Pensão a !), 

~Jaria N. Girar•!.- Pensão a D. Joaquina C, da 
R~cha.- Pensão a D. Lniza A. do V. S. de Anrlréa, 
- Jle;olução St•bre o or11amento - Discurso do· Sr. 
ministro da fazenda- Dia de festa nacionai.
Didcursos dos Srs, Jobim u Vasconceilos. 
A's 11 horas da mnnbil, achando·s• presentes 30 Srs. 

senadores, o Sr. presidente abriu a sessão. 

Lida a acta da anterior, foi approvada. 

EXPEDIENTE. 

O Sn. 1• wcnET,Intn leu om officio do I• socmario 
d.• oamara dos Srs. ~eput<Ldo.o,communicnndo qoo aquelb 
r.nmara ia diri~ir á snn1çiio imporia! n prr•pusl(ilo, quo 
aurorisa o governo a mandar passar carta do naturalisn-

~ 

r 
I 
I 
! 



),' 

SESSAO EM IZ DE SE.TEMDRO DE ISGl 333 

çi\0 do r.iJadão brasileiro a Juiio Carlos de Oliveira Soares 
e outros t~ndo ndopt1do a omimdn Mta paio senado à ' . 

nador pela província do Minas· G~raea. O son .K~ner~so 
apoio deve tantG mais ser agradecido pelo IIIIDI~tem), 
quanto é cario que alie partiu. unic.meole dos senumen· 
tos de josli~o e moderaç4o que animão a tão dlbtinctos 
cavalheiros. 

reforí la pro11osiçn o.- Intolra·lo. 
o Sa. PRESII>ENTr. dtJclarou quo la-se omdar ao Sr. 

ministro do lmptJr•o para snber·so o dia, hora e JogAr, 
1m que Sua Magesrade o Imp•rnrlor dignnr-se-ha tfcdber 
a dep11toção, que t•m de ir respoito•amonte pedir ao 
ntosmu Augnsto Sllnhor,a dosignoç1!o do dia, hora e )llgor 
da qessilo imperi•l do enc,rramento eh asssmblóa geral; 
forão sorteados para n dita deputação o• Srs Sinimbú, 
D. Mano c!, Pimenta Bnono, vls~onde de S•pur.aby, Dtas 
de Carvalho, Rodrigues Sth'a e Ar•ujo Riheiro.-Forfo 
tombam sort•ndo' pua af.oputuc~o qu" devia rec~bero Sr, 
ministro da faznMa, os Srs. Dias- Vieira, visconde de 
Urogu~y e b>rào de Aluritiba. 

ORDEM DO DI.\, 

PENS.ia A03 FILIIQS DE D, I, 11. A DE FADJA. 

Entrou em 3• discu'sfo e foi npprovadn, &~DI debate, 
para. Fubir r\ snnrção imperial , a proposic3o da 
cnmnra 1los Srs. rleput.ados, approvando a pensão annual 
de 6008C00. conced' ~a pnr dc,r<to do poder execotlv?• 
aos quatro filhos menor•s d• f,Jkcida D Jo•rph~ Mana 
Aragunez de Faria, viava do Dr. Joló Can~f,jo do F•ria, 

tENSÃO A D, TIIERESA IIADIA DE S !J, SILVA, 

Entrou i~ualmAnte em 311 dis,:us!ão e fui approvada 
sem IJ•b·t~, para subirá sanccã•J imperiol. a propnsiciio 
d• referida cama r~, •PP•ovnn1o c deer•to dto poder exe
cutivo que conlll'de 4005000 a D. Thoresa Maria de 
Sa c Sirva, viuva do guarda da alf,n·rrga Ju1é Ataria de 
Sá e Silva. 

Pf:NSÁO A D. IJAnJ4 N GJQARD, 

Foi ela DIO!ma maneira approva~a a JlfD!ão de GO\J8 
conr.edida a JJ, lll•ria L'íatbalia Girard, viava do Dr, 
Augusto Francioni. 

Pf:NSÃO A O, IOAQUINA C, DA ROCIJA, 

Da mesma mnneira foi approvnda a pen11to de 4208 
a If Joaquina Cnetana da Rocha, viuva do brlgadtiro 
José Joaquim da Rocha. 

~EN!ÃO AD, LUIZA A, DE V, S, DE ANDRÉA, 

Eotrou tambom em 3• dlscus!ã,l, e r,,j da mesma ma• 
DCirn approvada, a pensão de 1 :OOOSOOO concedÍLia a D 
Luin Adelaid• da Victoria Soam de Andráa, Jllba le
githna do marechal hulio do Caçap.va. 

Aehnndo-sa na anto-camara o Sr. mlnbtro da fazenda, 
foi introduzido no salão r.om as formalidad•s do estylo 
o tomuu asse11to na-mesa. · 

RESOLUÇ:iO SODRE O ORÇAIIENTO. 

Continuou a disens•ll'o do m. I• e seus par•graphns 
da resoluçSo ,to camnra do• Sr•. •l,putado~, mandando 
vigorar no oxercicio do 18(32 -ISGS a M do orçamento 
vigente, 

O Sa. FERRAZ : - Os outros Mo siio moderados 'I 
0 Sn. VISCONDE Dll hADOIIUIY: - Nem justiceiros 'I 
9 s·a. DAalo DE QuAnAIItll : - Esta n4o 6 a con-

clus!.o, 
0 Sn. lll!IJSTRO DA FAZENDA:- Essa não á a con

cJodD, como bem disse ono!Jre senador pela provi nela de 
S. Pedro do Rio-Grande do Sul em seu apart9, que 
muito 1grad•ço: os· nobres senadores, que ora roelamúo 
corilra as minhas P•hvras, pensão div•r·amente, e, 
pois, nlo podiilo preslar o seu valioso apoio ao gG
verno nesta quest!o. 

O Sn. DARIO DE QuAR411111 : - Siio tr;cas do officio. 
O Sn. PnESIDIIIITE : - Attancilol 
O Sn. F~~:nuz (dirigindo-li ao Sr, Qaaral.im.).o..A 

isto não se responde, 
(O Sr. QuaroMm dá um aparle.) 
0 SR, IIINISTRO DA FAUNDA : - 08 DI bres seoad&, 

tes,· a qu~m dei teflemunho de nusso recl•nbe~imenlo,s9m 
est•rew de acr.ordo com o rabi neta em rod~s a• sua~ vista! 
poiilicu, não vivendo em ro!açOes intimns comnosco, 
t·.davía, do he.itárilo em enunai.r uw voto f.voravel á 
opilliilo do governo Dl Importante qaest§o aqui susci. • 
tad11; consequentemenro, este seu procedim•nto não podia 
nascer serrito do senllmeJJtos de justiça e moJeruç4o; e 
reconhocendo-o, e a•slw d•olarando-o per~. o te o Eenado, 
nllo faltei cert;,mente ao resp•ito que o g,binete deve 
rribntar aos sentimentos e r<pirriões qoj nobre• senadores 
que no~te ponto se manifes1árão em desaccordo com o 
mesmo gabinete. O apute do noiJre senador p•ia pro· 
vincia da Babla preveniu-me ou •ntecipou-se ao que rq 
tcncior,ava ~izer com referencia a SS. E Exs. e é o·seBuinte: 
que o a poil) que nos prestárllo os nobres senadores, ~~~ 
quem h a pouco fallei, nos serve da lenitivo ao pesar 
que sentimos por vermo-nos neita occasil!o em deshar· 
monin com pessoas, cujo Qracter e Juses tanto res• 
peitamos, 

En disse, Sr. presidente, que nlo á meu proposhD 
insistir na queuAo com· qu~ tive de oi:cupar-mo uas 
sessões ao ter tores ; h a, porém, alguns incidentes de~re 
debate em que nlio posso deixar de tocar, 8 Q r.rel j~ e 
no lln~l do meu discurso. 

O nobre senador pela província !la B•hla contestou 
honte111 ama propostcao; que eu hada enunciado em 
delesa do mlnislro da fazenda, e que n!o envolvia cen
sura a pessoa alguma. Eu disse, e o disaa pedindo das• 
culpa ao senado se porventura tal p~n•am•nlo parecesse 
uma heresia, que as nações niio se r•vernlto pela sden• 
r.h, c siw pela prudencia e senso commum. Eh li minha 
propo•ição não póde ser tomada no sentido lato rm que 
a tomou o nobre senador pela provi nela da Duhia; e ata 
prop .. siç~u nilo importa condemnar a scienciu e procla· 
mar a rotina e o cDipyrhmo. O sn. PARANHOS (ministro da fa:enda):- Nada 

m1i• accfl•sconrarei, Sr. pr~sidente, sobre ~ quest[o que 
so prenda á lut de ~2 •IB agosto do anno pO>sa,1o. A esta 
rosp<!Íio só ruo ro>t• ngrudcrcr o auxilio dus nobres s•nndo· 
ros.quo prll>tár~o o np,.io do >Ua auloridad11 á irrtolligcnoia 
quo o governo sostont•. N,,sto ~gr.cl•clmHnto dovo partlcu
Jarm•nte roforír-mo ao tllustro ancião que huntom failou, 
senadvr pel~ província do Pornambnco, o ao no!Jro so-

O nobre senador enoarrcgou·se de dtfender as scien
cias o os snbios; mns aquolle meu conceito, quo tilo ou
ia1o pareceu, significa s6ruentc o que cr<io ser por todos 
reconhecido como expressão de uma verdade incc,nt•:sh
vci, .A scicncia polltica nlio ó uma scioncia ~bstrJcta, ú 
uma scioncia toda de oblotvacüo, que dependo das con
dições mornos o r•hysicas do cada J'IIÍZ. Logo, os saL i os 
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não po.lcm sempre o cm tod.l a pmo applic::.r os princi
pias qu~ tcem per veNudeíros, o que jul~ãe <•R molhares. 
cm toda a sua ext·•nsão; sãu forcado~ a modiUea-los em 
attonciio aos facto.!, ás circnm>t<lici•B re1es da so:io~ado 
em que vivem; aeem do clculher a opportaotd.•de em 
que uma ou outra medi~ a póUo ser vantaj .. samentc leva
da a elfdto, c receb••r plena appliu.çãe. (Muito b11ml) 

.Mesmo nas sciencias abstractas, des•lo quo o geomttra 
sabe das livres combin•çüos de suas linhas e J,, wus 
algaJismos, l"g" que e!le entra no dr.minio d<> mundo 
pbysico, reconhece os Ji,~ites'dos ronheciumltO.< huma
nos, a falliblli·l•d~ do Fcus m<lius dearcão, a n•r.mi.Jn.1e 
de mod1flcar a applicac:io do seu.~ principí11s e de vadar 
do metho~os, segundo as cirrumstanci~H t'lll que ;,, 
Jprcsenlão os phenomcnos; wô ainda mais. tJU~ pra li• 
camente não ó possivol a AXacti,Jr.o tbeorica, qD• duVO 
contentar•se com uma approxim•câo 

nm pdndpio, debalde Ferá o>td docrotaclo, ha do falhar 
na JH'•ctica, a rllolidadtl ser.l cuusa mu1to tlivcrs1 da cl)n
cep\:ilo dos s:~bios, 

h· certo, ramo dissB o nobre sanador pela província da 
Bahía. que se costuma comparar o e~t•do a u!lla náo, 
c o governo no scri piluto; wns ó mo.mo n•sso aim•la 
que vejo melhor coulirwado o wou pensamento; ó jus-
t•mouta na direcção do UID u:,vio que a pr,tlca vale 
mais do que a tbeoria. Borda fui um rli>tmrt,, inathe
matico, oon.~·truiu la boa& para os O:iVega.nle.:~; ma_.,,. como 
dtssu um escri; tor, ;o a Bo,.da eUir·g,soru o cowmaado. 
de orna náo, •lltl niiu u Jovarta a pol!o BPguro .. 

O SA. FEnnAz: -E' pred•o scienr.ia e pratica. 
O Sn. I!INt•TttO DA JIAZENJ>.\:- r.t.s a pratica reside 

n•sse sonso commum que é o modo do ver e proceder 
de c~da urn, o sentimento e a vontade geral do p•ÍZ, 

O modo o a opporturli•tnd• da• rnedidas pr.Jiticas ou 
sr.ciaes, ninguem o contestará. ltónt grantle inOu.nnin 
no seu bom exito e nos d•Hinos dos povos: Vulg.r· 
ment• se diz, e é uma grand~ vord~do demonHir•tl• poJa 
t·Xpcriench universal, que quem at .. lha r""';... I> to o 
tfue impma? lmpo•tl dizer que em pohtic~ nem 
sempre é ap"licavuJ.o axioma-linta recta brevis· 
1irna. (Apoiados ) 

O Sn. FERRAZ: ....;. A thooria bwla-se na pratica. 
O Sn. SrLvEtnA DA A!oTT.\: -O perigo desta. argu

lll cntnç:io é gr;nde. · 
0 SR, lll~tsTnO DA FAZSNDA: - 0 pe.rigo PiiÍi ern· 

desptcza-la. l>utr•i no.•ta ordom ~e CJnsid•rvc1!es pua 
mostrar qu• não vim ~roei amar per;•nta o senado. assento 
ne lautas illustrnçúes, o dominio na rotina e do ewpy
rismo, cumo suppOz o n<br" sorwdor pela provincia ~a 
ll;~J,ia. El•e a<:uu,•v•-we de complace01:i.s e de !ra• 
quezas, não via out•ól explic•çilo •o n cu procedimento< 
foi-mo prci!iso laaobem ponderar-lha quu a prudencia e 
o senso collimutu etJtl'ãu por wuito no soverno dos. 

O medico. quando é cbarr:a~o R curnr um enf·rmo, 
interroga-o soLre a su., er.f•rmidade, e proporcitll•a o 
reme.dio á condição moral ~ phy>ica do sou doent• : ns· 
sim tambem d.:va ser o p,Jiti,~o. Como n m dko, o 
politico caro~o d~ ouvir a voz do senso commuot, Isto t!, 
apreciar o sentimur.lo K•ral da< popul•cnes a quem 
v~o npplic•r·se suas leis; porque e.•se sentlmor.to ~er.,J, 
ou que co111o tal so possa constrlerar, é a oxpro,hilo das 
crenças e da vontade da maioria, 1eoão do !.,da a so
ciedadd; por ouuos termos, dá-lbo a medida exncla das 
nocesstdades a que dovo altender o dos males que lh< 
cumpre remedi.r, E' por ioso que não poucds vezes o 
po~itic'O reconhece que Lão rõeva preten•ler o optimo. 
e stm cont~nlar·se com o mellt"r, que nem ~empre o 
melhor é pos;i vel, o couvónt limitar-se ao sotrrrvcl 
(Apoiados) 

Quando Pascal lamentava quo de ambos os lados dos 
Pyreneos não se fallaHse a mesma língua, não se goVeJ· 
na~se com as mesmas leis, n4o houvrs>e os mesmos 
usos e costumes, o insigne pensador fl'ancez r"r.oullAcin 
que a uniformidade soctal niio é hom•nameute possível 
que cad• palz está suj•ito a suas condições particulares: 
moraes e malcriaes, E' este scnsG intimo das nPcessida
des de cada povo, e do mesmo povo em divmos t11m pos 
c coo tiçlies, que eu diss• niio B•r o frucro dA meras cFpe· 
culaçiles scientrJI :as, que só póde ser alcançarlo quando 
o S>bio, ant•s de apphcar. seus principias, desce ao wun· 
do real, e, cor•fUime os elementos que neste encontra as· 
sim gradú 1 e regula os seus dictames,.. ' 

O Sn. FEanAZ : - E' preciso pratica, sem duvi la 
nenhum3, 

povos. · 
O Sn. DARÃO ne QuAn.llltll: - E;tá cl~ro. 

O SR. NtNtSTRO »• F.IZE~D.\: - DtEse-me ainda 
S. Ex., a qu•m re<r<ondo, que os sobios não são Ds· 
ve~•·s bem ct•Ulprchen•tidos e pruclao,~o verdMPS que 
pare~em Pxrcntrici~ades; é certo, mas lambem é inn•"a
vel que algumas vezes n prudeucia é lf,m,da como fra
queza, e que o b.•m s•·nso, ou a opreciac~o exacta do 
possiv~i em um paiz,é tido p•los ospirilos superiores em. 
conta do retina e de ignorancia, 

Não receie o nobre senRdor pela provincia da D•bia 
que cu me turne r•he!Jd aoo dicl•mes da sciencia ; ape
z.r de tod·• a miuh3 insuffi•,iencia, nllo posso ser consi
derado como inimi~o uatural do• saLios, ao menos pela 
razlio de qae perteuço a uma fa~uldade de ;cieucias, óude 
gastbi o molbor de meus anuos. (Apoiadós.) 

O Sn. C.ANDIDO DoMES:- .Mui lo bem! 
0 Sn. M•NISTRO DA FAZENDA : - Assim O nobre 

senador pela provincia d1 D•hia, como o 01 bre se. 
nador pela província do Pará. interpellárlio o governo. 
sobre a apr.ciaçüo que elle faz do •stado do tbesuuro, 
""lunlmeate, e até ao fim do exercido para que é vo
tada a resolucão provisnria, de que ora nos occupamos, 
O t•stado do thc>ouro é bem conb•ciJo dos nobres 60-
cadores, qun tratár:io dc.1ta qu•1tão; o rst11do do thc
souro do llrusil u5o é, f!e uerlo, satisfa.,lorio; teasos 

O Sn. lUNISTno D,\ IIAZENDA :-... Pror.odenda do•t'- di·pandido annualuu•nte mais do qu~ podíamos, isto ó, 
arte, repito, (•uviudo ess" ,enso commum. e os fa~,tr• m~oi> do que a nossa rcct'Ít:q dahi a simoçfio pouco li
que o doterminão, o politico ó levarto a abrir mr.o d•• I sengeira om que nos achumos. 
que a s~'~nnllia te•~ por molltnr para so~uir •qoillo Q'UA O ministodo, a quem o nobre senador peb provin-
r•aoccasJUo ó P?ssJ~oJ; sonão r?nunch, adia moi!as ve ela da fl,hia provucnu para quo S'J' muito franco. crelu 
zes a ylona realtzacao d" suas VIstas par mo!lvos rlo pru que U<lnhuma ~es•rva pwcur •. u "o ar lar a os te respeito; 
dencw, bom •ttoo~endo a que nilu bO'ta descobrir e pro 110 reJ,,turto •1o ministcrio da fuzeO<Ja isto se vil incon
tlafllnr uma v•~·ladn, .'fUO t! oulrosirn r~rcci;u quo ~li R l•.•lavelmente; niio prorurárnns ••ccultar o nosso ~.ta•lo 
JlOttBil F11r pracur.ada., l:l'to ú, qu~:~ a nnção n r~,~elm, o linnnceiro, pttlo corrtrnrio, csft~rcámo·nos ~or qno clle 
ubsoryo llillrncnto, So os es~iritos não eshvcrem prepa- fosst• bom conhectdo. Rllcordo-mo do qae o n'·bro ~ena
rados, s" IH•tur.tlmonto rougirom contra a npplicacffo do dor p~ia província do PM:í, no principio do> ta scss~o, 
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di~sa quo o rclr. to rio do ministro da fazPnda tinha ao 
rlienos o mcrito do mostrar as mazel)as do thesoaro. 

(O Sr. SouZII Franca {11z 1191101 nffi.rmativo.) 
1.\ito procurámos encobnr e>se est .. Jo tle eClusas ; 

qoízemos sntes que os r~plcst·ntantes da noção pu
dessem ter Jelle pleno conh·clm•nto 

A ronda (JUblica rem decrcsl!ido de unnos a esta parte, 
e a despcza tem marohado parallr.l•meote cm sontiilo 
contmlo. I> lo tod"s s11!Jem. O exorllicio de 1856-1857 
deixou um s11l•lo do II ,870:6178084 ; e>!" ~aldu foi 
sencto consuu ido nos exer,ir.lo• S'gomtrs, sondo que já 
no de 1857-1858 sc,fl'reu h)goma dimlnuic«o, de•cendo 
daquella somma á de 11,~511:9928917. A de•pez•, que 
era no exerr.i~ro del8M-18~7 de~O 373:9638~36 su· 
blaem 1857-1858 a51,775 6568006, como s• vê da 
tabella n; 5 annexa ao relatorlo; o nesse ponto se tem 
conserva~o coco pequonas ftoetaações, 

O desequilíbrio entre a rtespPZ> e a r1ccita dea-Fe som· 
pra dahi por di•nt"• de sorte qae no ex-rciclo de 1859 
- 1860 o rererido saldo estava exhaurido, e apparccea 
um deflcil de não pequeno algarismo. 

A diminuicão dn renda é devida a muitas causas que 
o senado tem pur mus de.uma vez aoredado; a despe• 
za publica pód• d zer-se que n:lo sej• Ioda jus!ifie•V•l 
no qu• toca aos a unos pas•ados, que creacnes houve que 
niio ~stavão no cas•• de ser approv.das, attec.ia a pro
gresslto d~cre,cenre qu~ segui& a receita i mas a as.!em
bléa geral as votou, toes dePp•zas forfio destinadas a ser
vlcos e me.lhoramentos publicas; e, pois, a •itu•ciio 
que dahi resultou nao pó le ser impurada ao míoisterio 
actual, nem ao que o prer.adeu; é resultado de muitos 
annos, é efl'~ito aro que todos nó•, mah ou menos, te
mos alguma re~pon>nbilídade: parec~·me qae es~e es
tado do !besouro é consequencia do estado · geral do 
paiz S<•h o ponto de vista economico e financeiro. 

traçft'o e competencia muito rMpeito, parece considerar 
como primeira ou maiK vít.,J ne,es.•i•IRriB do Brasil UID& 

m"ior expnnsão do cre.1iro, 11U maior quantidade de 
meio circulante; mas ou O>lon persuartido de qu• h~je 
a ner·es•idadd re.1l do nosso paiz não é ess.1, a stm emen
dar t>s erros do pas;ado, não ~ispender tanto p~r conta 
do fatoro, attcn•ler :Is despezas que s~o indispon•a•eis 
para a reprodocçlto, ant~s de cuidar em novos melhora· 
IJJentos materiaes, qte >Ó in•1irectameole concorrem para 
o a ugmento d.• riqueza publica. 

O Sn. FEIUAZ: -E a estrada de Paraguassú passou! 
Q Sn. VISCONOJ: DE JEQUITINIIONBA : - A. estrada do 

Paragumú ainda não pediU nalla. 
O Sn. FE:ttnAZ: - Mas 11fo despezas 'I'Oiadas. 
0 Sn. SILVEIRA DA 1\JOTTA: - lia de pedir. 
0 Sn. VISCONOJ: DR JEQUITINIIONIIA: - Quando pe

dir, exporei emiio a minha opiníllo, 
O Sn. SJLVEinA DA ~loTTA: -A companbb de pa· 

quetos pediu mais 5uo,ooos. 
O Sn. D. M•NOEL: -Por empmt[mo, por antecipa• 

ção da subvenção. 
0 8ft, IIINISTRn DA FAZENDA : - Tomo a liberd•de de 

ponderar ao nobre senador pela província do P11rá que 
a sua creoçl e resp"ilo de escaa.ez de meio circulanle 
é, a meu ver, Uo infundada, qne a emisbão dos bancos 
está aqaem dns limites marcados pofa lei, o que •bona 
a prudencia de seus respectivos directores ou gerentes, 

O Sn D. llf•NOEL : - Porque? 
0 Sa. IIINISTRO DA FAZENDA:- Se com tlfeito hoa• 

ve•se essa J>cCeSSI1ade, aquelles estabelecimentos não 
deixari:rc de usur da f,culdade que toem, alá cndo a lei 
lhes permirt•. Dast~ este facto bem reconhecido e noto• 
rio p"ra comprovar !L minha as<erçilo. De 1850 em diante desenvolv•u-se no Brasil ama fobre 

coutmercial e industrial, de que participdl'lto governo 
e povo; e, em nosS<l justifi~aç.1o s•j' dito, este fa11IO 
não so deu uoillllment~ entra nós; appareceu laDlbdm era 
outros paizes mni• adiantados do que o nosso, cujos 
governos pass5o pelos mais illustrados e dextros no 
manPjo dos negocias publico&. Eu li uma apreciação ~o 
est,.do fioancdro d.1 Franc~ rle 1852 a 1857, quando 
rebentou a tremenrta crise dos E• lados- Unido•, que se 
póde applicar qna•i lextoalmento ao •stadp do BraGíl no 
mesmo período: foi lambem uara expansfto ex!raordi· 
naria e excessiva dn·fa a emorePas do melhnram,ntns 
materiaes e ás e•peculaçOes do commercio IJ"A troux•rilo 
á França a crise finanr.eira dd 1857, precipitada pelo 
auccesso dos Eshdos· Unidos, Na propria Inglaterra, 
sem durida a naçl!o de mais juizo, tambom uma shuação 
analoga se nota; 11 em um dus ullimos nuweros do 
Eaonomial que o facto prominente da slluação tlnan· 
ceJra da Grã·Bret•nha era a sua pobreza, i&to é, a fMI!a 
de copitaes dl~ponivois, 

Grelo, como os nol:Jres senadures quo enretárlfo este 
debate, e como o proprio nobre senad"r pelo Pará, que o 
r•medío mais tfficaz á n<•S!a silu.1ç~o financeira é e'ono• 
mia, tr&b~lbo e prud"nria, assim da parte do g~verno 
como da prle do publico. (Apoiodos,) 

Mas VOJamos qna• 6 o verda,feiro estado do !besouro 
agora e da'!ui até ao 8m do exorciclo de 1862-1863. 

O Sn, SouZA FnANCO : -Por causa da crise do anno 
passado, por falta do cereaes. 

0 Sn, IIINISTRO DA FAZENDA:- Por muitas causas, 
O Sn, SouzA FuNco:- Nao, senhor. 
0 Sn. IIINISTRO DA FAZENDA : -A IIi ta miJem iie re· 

conhece qa" se deu mais doscnvolvimento do que con• 
vinha a certai empresas o ás e•poculaçõos commerclaes i 
que o capital nit" foi bom di•tdbui1f~, e nern •em pro f•· 
hzrnente empro~a~o, qno por isso s.mtiu·so falta da ca
pital disponível nosso paiz, de certo o mnis rico. 

O nobre s~nadJr pela provinoia do Pará, cuja illn~· 

Antes do entrar nesta demonstraçlfo, devo recliHcar 
urn reparo que fiz quando o nobro senador pela pro• 
víncia do Rio de Janeiro precnr,.va demonstrar a im• 
porta nela do de~cit pruvavel, Eegundn os dados ae que 
ello dispunha, Eu ai•s& então quo o nobre senador ha· 
via cunt•mplado no calculo da despeza o resgate do pa• 
pel·moeda. 

O Sa. Fsnuz : -Nilo é despeza' 
0 Sa, IIINlSTRO . D4 FAZENDA :- V. Ex. Bllenda e 

verá que tenciono retmr uma observaclio que tlz iode. 
vidaruente ; eu nllo percebi que o nobre senador, na 
soa demonstra~lto, contemplava como receita a emlssilo 
de apolices destinada para o dito resgate ; e tanto mais 
facilmente eohi nessa •quivoc~ç[o, quanto recordava. 
me do que na camara dos Srs. deputados houve quem 
lncloisae na deapen o rAsg,te do ptpel-mooda sem 
con~iderar ,na receita o pr3ducto da emissão de apolices. 

O Sn. VISCONDE DE JEQUtTrNuONUA : - Apoiado. 
0 Sa. IIINISTPO DA FAZJ:NDA: - Eo VOU seguir Dil 

demonslraçllo doa deficit!, que se manif1stão desde 1859 
-1860, a mosma fórnmln.qun sogniu o nobre senador 
pela província do Rio de J11noiro, o creio que cho~arci 
a resnltadoa ruuito proximos dos quo e !lo obtovo, posto 

• 
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que empregue outros alparismos, isto ó, os mais recentes 
da•los que prmuo o tbe!ouro para orçar a. despe~a e ro· 
ceit• no ox•rcicio do 1860-1851 e segumtos, E,ra de· 
mon•tracilo differirá pelo mesmo motivo da que exbibi ua 
ca~S~ara do' Srs. deputados. 

para maior cautela orcd esse recurso npeuns ern 
6i;J:214S· . 

JJa emi~s~o r! e lntras tlu tbesouro n verdad~ira 1m por • 
t1neia é do i .583:0005, e niio a qnn se deu u•D uma dH 
,,,bollas cto relatorio, a qual repr<WIIhva a owis:iio nté 
ontlo 'reri.lizada. O Sn. Vl!cor;nc nc lTAooMUY:- Eu SPgUi os dados 

do relat,rio ae V. Ex., trllo tinha outros, 
Comp•rada a· rereit~ coma de•pPza, tnrmos provn· 

VHi~, remi ta urn sa!Jo ~o 5,8~6:8108; rn>s uste ~aldu dd 
caiu, rorno se vô das diversas parculla<, não ropro•aola 
a dd'forenva entre a receita or•linaria e a desp•u d·••~ 
exorcicio, porque est:l sujeito ao p1gamon1o .ia 3,~73:0008 
que produziu a operação d'' u·noa rl• >poiiMS por 
a<'çGes dou esrraolas rlo fdrro, a 1.400.00JS to;nados por 
emprestimu á companhia da estrada de ferro de O. Peo1ro 
II, e ao re!gate d• 4,583:0008 de bilhetes .do thegouro; 
parcellas qoe sommão O 2:lfl:OC08. De~uzinrto desta 
quantia a do sal lo, a diiTerenca d• 3.400:1818 mostra 
o deflcil de receita provava! des•e fXBroicao, d•scon· 
tados os seus recursos oltr;ordinados, que são outros 
tantos empenhos que passil.o para os exerclcios futuros. 

0 Sn. MINISTRO DA PAZENDol; -. 0 &Xercicio de-1839 
n 1860 d•ixou um de{lci1 do receita na iwportancia de 
2,:J~a: 10211166, como se vê da synop•e ou balanço pro· 
visorio desse exercício. 

O Sn. \'IScONDE nr: ITADORAHY : - Perdóe-me, 
401:0008-

0 Sn, IIINISTRO DA F .\ZENDA ; - V, Ex. refere•Be 
ás taboilas do relat~rio, 

0 Sn. VISCONDE DE lrADOnAUY: -A ?1ynopse. 

O Sa. ·IIINtsrao DA IIAZENoA:- Mas neste documento 
do thesouro lil-se sob o titulo -Observaçaes- que o 
defiçil real será proy~vtlmente da somína que indico, 

0 Sn. VISCONDEl DC ITADORAnY:- Vej\ V. Ex. que 
eu referi·me ao d•flcit de ca!xa. 

0 Sn, MINISTRO DA FAZENDA:- Sim, senhor, mas 
V. Ex. p>ssa deste para o da re:eita annual, &fim de 
calcul&r os verdadeiros encargos do thesouro no IIm de 
1862-1863. O deficit de <'aixa era de 401:180840'1, 
segando o que j:l couhecia o tbesauro; addicionando·se a 
essa plrcella, como r1iz a nota da mesma Fynopse, a 
somrrn de 683. '185#551, resto dos ~mprestimos forros pela 
comp3nhia da estrada de ferro d• D. Pedro !I. e por pu• 
ticolnea. que não fJrão indemnizados, o bem a!sim 
1,258: 136E203 do Ealdos ~m ~ode r de responsaveis, e 
que sedevem suppcrde.pendi~os, o deficit naldo cxer· 
cicio do 185!l -1oü0 sobe a 2,342: !0~8166. 

Pauemqs ao exerci~io de 1801-1862: 
RAceit•, segundo a lei. , . 49,f.50:651~000 
D•positos Jiquidos. • , , • 6~2:2148000 

Receita provave!. , , 50.ll01:8K~8000 
Despeza votada . • ; • • • 51,313:9398000 

Cr·edilol e1peciaea: 
Colo n is a cito • • . • • ; • 
Novo dique dJ ilha daa Cobras, , 
Uma ponto em Pernambuco. , 
0Jildrenças de r.ambio, • • • , 
Premias de lotras do !besouro • • 
Juros de apolice• a emiuir • • • 
De.•peza do em presumo feito á com· 

panhia União e Industria. • • 
Idem da cou•panbia da estrada de 

ferro de Pernambuco , , • , 
Exercícios findos • , , , • • 
R~clamacOjs bra6ileirbs e bespanboJ,s 
Prezas das guerras da independcncia 

e do Rio da Prats , , , , 

500: ooosooo 
300:01108000 
100:00081100 
270:00118000 
320:0008000 
120:000$000 

422:000!000 

250:3468000 
850:000$000 
775:000$000 

62t:ooosooo ----
Dospeza provavol. , • , 55,345:3758000 

Se porventura as>i<U não fossa, se o nobre senador 
peln província do Rro de Ja11eiro tivossa razio no que 
pondera subre o balanço da receita e despeza da!le exer
cício, que é o nosso ponto de partida, o resoltbdo do 
men ca!.:ulo seria mais tavoravei ao thesouro: admit· 
lindo, portanto, como admitto, por muito prov•vel, um 
maior al~arismo para o primeiro deficit, colloco-me na 
bypotbesa menos vantajosa, e consequentemente procedo 
com mais segurança, 

No exercício del860-1861 temos: 

lleceita provava!, , , , • , • , 
Depo•ilos líquidos • , , • • , , 
Prodnoto das permutas das acç~e1 das 

estradas de ferro pur apolices , , , 
Emprestimo tumado á companhia da es

trada de ferro de D. Pedro H. . , 
Emiss4'o de letras do tbesouro, , , , 

48.559:0518 
642:2148 

3,~'13:0008 

1,400:0ú08 
4,563:0008 

Receita total 58.45'1:2658 
Daspeza provavel 52,610:44.68 

--·-
Saldo de oai:ta 5,8&0:8108 

A rcc1i1a deste exercido ó orçada, como antes disse, 
segundo os ultimas dados que possue o thesouro; ex· 
cede por isso á receita que adoptou o nobre sanador pela 
pruvincia do nio da Janeiro : a despoza boje c lculada 
lambem ó superior á orçada na data da loi. Para deposl· 
tos líquidos tomei menos do que o nobre senador, por· 
que creio que S, Ex. orçou essa veriJa em SOO a 1,000 
contos, o que nno deixa do ser muito provavcl; mas 

Contemplei nas despesas deste exercício verbas que o 
nobre senador n«o contemplou, porque não conat4o dos 
documentos officiaes que S. Ex. teve presentes. Presu
me-se que no ~xercicio corrente a desp•n fOr conta do 
credito especial para colonisaç4o será de 500:0008. 
Quanto ao novo dique da ilha das Cobras, obra de 
grande utilidade e autorisada por lei, a despeza deste 
anno ó orçada em 800:0008, segundo o respectivo cou· 
trato. A ponte de Pernambuco, destinada a llg•rr o 
bairro de Santo Antonio ao da Boa Vista, tamoem é 
despf za demtada pela lei de orçsmento do anno pas
sado, ba contrato, e presume-se que no corrente exerci
cio se despenderá com es!e ramo de Ferviço 100·0008. 
Para as differenças de cambio tomei ~70:0008, o mesmo 
que se despendeu no anno anterior. 

Para premias de letras do !besouro dei 320:0008, 
quantia correap~ndente ao joro de 4,000:0008, e creio 
que lambem o nobro senador não contemplou maior 
coo!ignaçilo para esta dospeza. S. Ex. estruniaou que no 
orçamento apresentado este nnno ni!o se pedisse maior 
credito par~ Hsses premias ou juros, on que se pedisse 
sómente 100:0008, o cousa alguma para as dilferenças 
do camHo. 
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O Sn. vtscoNDB DE lTADlRADV: -Não, senhor. 
0 511, MINISTRO DA FAZENDA:- Pareceu·me que O 

nobre senador alguma censura fez por n4o estoram 
estas despczas provovei8 orçadas na proposta deste 
anuo. 

Transporte. 
Dito da êompanhla de Pernambuco 
I aros do emprestimo de 18~3. 
01tos de apolices. , , , 
DiJYerenças de cambio 

. . . . 
53,649:22'78 

250:3468 
97:1818 

120:0008 
270:000$. 

O Sn. VrscoNDE DE IT.ADOnAUY: - Por n!o esta- Despeza orçada , •• rem devidamente orçu!as, • • 54,386:"1548 

O Sn, .IIININJSTno DA FAZE"DA : - Forllo tão devi
damente contempladas con1o nos orçamentos a.teriore•; 
sendo despeza por sua natnreu ev~ntual, n4o t~m sido 
colllnme orca· la, porque o do póde ser com bastante 
precisão. 

Quanto ao emprestlmo da companhia Unllo e lndus• 
tria, contemplo agora essa de>p~za, porque elfdctiva• 
mente está pesando sobre o thesonro, qne Dilo só se vê 
obrigado a responder pela soa garantia de 2% mas aio• 
da pelus 5 % qne competem ás províncias de Minas• 
Geraes e do Rio de Janeiro, Quando se ~laborou o or
çamento do futuro exerclcio, de proposlto se não qnlz 
contar com essa desp•za pmra não animar qaalqner 
pretençlo da companhia, que, como er& de pre<ter, já 
recorreu a novo auxilio do Estado, declarando· se na 
impoa.ibilidade de concluir a importante Yia de com
municaçilo qnB tomou a sen cargo, Se me não engano,,o 
pensamento do governo ll~o Jlcon occullo no relatono 
da fazenda, ahi se disse o motivo por qne n~o foi ta. 
despeza contempl~da como encargo do tbesouru nacionall 

O Sn. VISCONDE DE lrADORAHY :-Nem podia ser. 
0 Sa. UINISTRO DA FAZENDA :-Para exercícios ftn~OS 

supponho qae se diNpenderá neste exercicro 350:0008, 
e o nobre senador caJ,ulou a despeza em Ioda a lmpor
lancla da divida liquidada ou· conhecida. 

0 SR. VISCONDE DE lTABORAHY:- Tumei a de todo O 
exercício, 

0 Sa. MINISTRO D.l FAZGNDA;- E' O que acabo de 
dizer; V. Ex. contemplou o total da divida de exer
cícios findos já conhecida, posto que em pa11e ainda nio 
liquidada ; segando a experiencia o tem mostrado, não 
terá o thesouro que pagar toda essa import,ncia no cor
rente e no proximo futuro exerclcio; calcnla-se com 
mui la probabilidade daado350:000S ao exercício de 1861 
-1862 para pagamento de dividas de exerricios fiados, 
e igual quantia ao exercicio vindouro, auendendo-se .ao 
movimento proprio dessa despeza, e á observaçlo frua 
de que quasl sempre o na:o reclamado em um aono basta 
para fazer face ao uruado do anno anterior. 

Vamo& ao exerclcio de 1862-1863, que é o da reso• 
luçlo que se discute, 

Bl&I\CIGIO bl 186!1-1869, 

Receita orçada • , • , • , , • 50,127:3048 
DeposiiOs llqnldos • , , , • , • 650:0008 ----

50,777:3048 

• Por conta do« credito' especiaes ainda contemplei 
ne6te exercício o maamo que no ant•rior. l'ilra exPrai
cios Jlodos dei, pela razOes já ditas, a mesma quan• 
tia de 350:0008 em que orcei esta d!speza no exerci• 
cio corrente, A verb' de 97:1818000, relativa ao em• 
prestimo de 1143, prwém de se ni!o contar com os 
juros dessa dlviaa de janeiro a junho de 1863 Do orça
mento que foi preseoiB á eamara dos Srs. deputados, 
porque ent4o ainda eslava o thesonro persuadido de que 
o dito emprestimo venr.ia·•e no Om da 1862. Para 
premio de letras consigno sómente 400:0008, porque 
toda a emissão que pó~e exicir o futuro exerc1cio n«o r;e 
fará de uma Vtil, 

Comparando a rMdta com a de~peza desse exerciclo, 
temos um deflcil de 3,609:41108000. 

Sommando·se todos os deflcill de receitil calculados, 
acba•l9 que no Jlm do exerciclo de 1862-1853 a di· 
vida exigivel do tbesonro monli.rá a 14,4.05:24.38, como 
se yê da seguinte demonstração : 

1859-1860, , , 2,3t3:102ROOO 
188J-l861 , • • 3,409:1818000 
1861-1862. • • 5.043:11108000 
181i2 -1863 • • • 3,609:4fi08000 ----14,405:2498000 

Toda esta 1omma, por~m. nio &er4 de ser paga dentro 
do exerclcio corrente e do fotnro ; deve-se deduzir qnNi 
toda a divida pertencente ás companhias du estradas 
de ferro. proveniente do producto das permat91 de a~çõ61, 
na importancia de 3,279:0008, e doa empre,timo• tO• 
mados á companhia da estrad~ do Rio de Janeiro, cui• 
liquido 4 de 2,296:3228411. Do prodaeto das pPrmnt" 
já o thesouro pagou á eompqnbla de Pernambuco. 11· 
ti•fa1endo a tres cbamadas que esta f•l, a quaoth& de 
571:6008, que j4 flea contemplada totalmente, ou pela 
maior parte, no deficit do exerciclo passado. 

0 SR VISCONDE DE !TABORAHY: -V. Ex. póde dizer 
q11anto' 

0 SR; IIINISTRO DA FAZENDA : - No exerclr.io passa
do creio que forso satisfeitas duas chamadas, se não 11 
tr;s já· realizadas. 

0 Sn VISCONDE DE lrADOB.\81' ! -A fmportaocia ? 
0 SR. MINISTRO DA FAZENDA: -As ch•m•das 110 da 

2 _;S por acçmo, e importanao as Ires em 5"11:6008. duns 
terços desta quantia represdntar4o o valor de duas cha· 
madas, 

O empreatimo contrahido com a comp~nbia rta Altrarta 
Despeza orçada. • • , • • • • 51,527:2278 de forro d~ o. Pedro II monta a 4,192:3078692; noas 

CnEDrros ESPECJAEs : 
As mesmas verbas do exerelcio anterior. 
Premias de letras do !besouro. • , • 
Exercícios lindos , • • • , , • 
Empmtimo da companhia Uni~o o ln· 

dutStria. • • • • • • , , , . 

deve-se enuontrar com esta dJvi•la a de 1,89ii:9758!!8t, 
dinheiro dispondldo pelo tlwouro ~or conta da mesma 

950:0008 companhia, em eonRequencia do empmumo levantado 
&OO:OOOB 011 praça de Londrss era 1858 Esta divida, portaot~, 
lllíO:OOOS estii reduzida a 2,296:SS284ll. 
422:0008 Deduzindo do de~cit to~LI de 14,405:2438. calculados 

----- até ao fim do 6Xerciuio de 18~2-180:1, as duu parcel-
5S,tl49:227$, las qooi acubo de menciónar, tomos : 

s~ 
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JleHante do prorlucto rlas permutas 
R~staoto do emprostimo da estrada 

2,701:4008000 accrescimo, cm relação ao orcamonto da proposta, do 
3,007:3168, ou core~ do 4,000:0008. 

de !erro • · • · · • • 2,206:332!411 Ora como fui fdito este calculo, porgnntnr-se-ha? Eu 
----- não q;ero da-lo como muito provavel, e menos quererei 

4,007:7328411 qua p1sse por um~ base lnfallivol para as d~liborncões 
14,405:2438000 do senado o da outra camara; mas ó um calculo razo~vel -·--- e diJino do con!ideração. Consiste e!le em deduzir-se do 

prcdncto do cada imposto, no quinquonnio linanc~iro qno 
decorro de 1855-1860, o sou crescimento nnnual. Par& 
oss~ IIm não so tomou o termo móJio dos cinco annos, 
qno daria um orçamento mais elevado, e sim a differonça 
entre as rendas do primeiro e do uhlmo anno do quln· 
quennlo, como voo mostrar por um exemplo. 

Ditruronça. • 9,407:5108589 
Eis a lmportanda, 9,407·5108589, do d•~cil provanl 
qoe o thesouro terá dd preencher no exercício de 
1862-1863. Nilo dUI'ore multo do que calculou o nobre 
sen~dor. 

0 8~, VISCONDB DB lTADORUY: - E' maior. 
0 Sn. IIINISTRO DA FAZENDA :-·E' Dm pouco maior, 

e a di1ferença provám das dospezas a que o nehre se· 
nador deixou de atlonder ... 

Consideremos os direitos de consumo : A dilferença 
entre o que ellos produzh«o nos exercícios de 1855-
1856 e 1859 -1800 é do 1.578:9008 a favor do ullimo. 
Reputando-se esta dilforonça como o augmento reali· 
zado no qninquonnlo, e dividindo-a por 4, temos uma 
quota de .400 contos, proxlmamentA, que se póde cor.
sidersr como an~:mento annual. Então, partindo do anno 
de 1850 -1860, e addíclonando successivamento a dita 
quota, e a que com•ponde aos direitos addictonaes que 
so cobr~o desde o segundo semestre do exercicio de 1860 
-1861, obtem-se om rasulta~o que a renda etrectha do 
importação excederá á orçada em 1,416:9728. Seme
lhantemente a respeito dos outros impostos, de que é 
dado esperar algum augmento, á vista do seu progresso 
ennual. 

0 Sn. VISCONDE D& lrADORAnr: -Nem podia &I• 
tender. 

0 Sn. IIINI~TRO DA, FAZENDA :- "' porque nio CODS• 
tavão dos documentos que teve debaixo de seus olhos. 

Teremos, pois, um dc~cil de cerca de dez mil contos: 
mas compre notar qae eare calculo foi feito com a maior 
sogor•nça, suppondo-se qae. ~tio haja diminuição na 
dospeza orçadl, nem no exercrcto corrente, n~m no exer· 
cicio futuro, o que por outro lado a receita Pilo seja su• 
perlor á prevista. 

Ora que economl111 sB teem feito e so farão, eu posso 
~om t;da a confiança dizt!-lo ao senado; e, pois, á dado 
esperar que a despeza elfectiva uao Iguale á 6rçada. Pelo 
que toca á receita, os nobres senadores que apreciirlto 
o estado do tbcsouro, s~gundo os documentos oOiciaes, 
mollrãr~o-se apprehensivos, e sem duvida alguma que 
h ii fandam~nto para taes apprehens~es; mas lambem I! 
rorto que SS. EEx. na:o Jevár~o em conta as bypotheses 
'faveraveis. 

E', portanto, possivel que a receita do exercicio de 
1862-1863 seja maior do que a orçada; e ao mesmo 
tempo procurando-se por todos os meios razoavei1 di
minuir a despoza, cortando pelo que se reconheça não 
ser necessario ou indi<pensarel, o de{icil preaumivel 
póde descer muito dos 10,000:0008000, em que está 
orçado. 

O nohre senador pela prJvincla da Babla ponderou
nos que não acredita em economias, posto que i faça 
justiça ás intenções do governe~, se oilas nl~ furem de· 
cretadas por lei; e não admittc as razGes allegadas p. r 
parte do governo para justificar-se da não indicar e 
precisar, deade já, todas as reducções possíveis, 

·0 Sn, VISC~NDE D!l lTADORAIIY:- A este respeito 
adoptei inteiramente os dados do relatorio de V. Ex. 

0 Sn. MINISTRO DA FAZENDA:- Refiro-me ds previ
sões do futaro estado do thesonro. O nobre senador niio 
julga possivel um aagm~nto de reod~ no•to exercicio e 
no 1eguinte, .• 

0 Sn, VISCOND!l Dll lTADODAIIY dá Um 1p~rt8, 

0 Sn. MINISTRO DA FAZENDA:- Vfjimos como foi cal• 
calada a receita do exorciclo de 1802-1863. Tomámos 
11 receita de.I8:J9-1860, e nesta rec•ita addiclonámos o 
aogmento provavel do imposto do sallo, dos direitos ad
dicionaes da importnç~o e exportação, c do imposto das 
loterias; não so contemplou o Incremento provava! na 
renda de outros impostos,q~a aliás mostri!o uma marcha 
as1ondonto, como o da deeima urbana, a·tlla do horan· 
ças e legados, o imposto h sin,o da compra e venda de 
es~r3vos, e outros que tee111 apresentado sempre nm 
crescimento annual. 

~!oito antos do sermos acousados do imprevidancia 
nest~ casa e nn camara dos Srs. deputados, comruatti a 
nm dos altos hnccionarios do thosou~o. cuja aptidão ti 
bem apreciad~ por aquollos que teem dirigido a ndmi· 
t•islração dn fazenda, ao Sr. eon!olheiro Antonio 1o•tl 
rto Bom, uma C>timbtiva da receita do anno financeiro 
ria ltlü2-18G3 sobro outras bases que n«o podiGo ser 
nrlnptadas no or~amootn apresentado ás cnmaras, porque 
rriin ~ão 1lc lnntn prolnbiiirlnrtc; o por este calculo, fun
dudo no an~monlo annual que mostr:!o alguns impostos, 
cllf'EOU·so a orçar para a ronrla do futuro oxcrdcio um 

Admirou·me esta observação da parte do nobre senador 
pela província da Bahla ; por qoantG S. Ex., conhecedor 
como é da administração do paiz, nio pótle das~onhecer 
a diOiculdade que all•ga e em q~e realmente está o go· 
verno para propor em termos precisos as verbas snscep
livels de rertocç~o e o quanlum dealas. As despezas que 
hoje se fazem não forilo decretadas som razio suO!· 
ciente.,. 

0 Sn, VISCONDE DE 1EOVITINIIONR,l:- Qaaes? 
0 Sa. MINISTRO DA FAZENDA: -Digo, em geral, que 

as despezas que actualmente se fuem, em vmudo de leis 
de orcamonto, e outras especiaes, não forilo decretadas 
sem fundado motivo, ou reconhecida utilidade publica, 
lia contratos, ha repartições cre•das, ha obras começa• 
das: como suspender todos estes trabalhos do um mo· 
mento para outro, faltar d fé dJ contratos, abrir milo 
de serviços que podem ser necessaries ? 

Uma tal e~onomia não poderá redundar cm maior 
despeza para o futuro, na poraa do multo tempo, de 
mu1to trabalho e de capitaes 1 

Logo, para conhecer quaes as rodncçcros o sua impor· 
tancia, ó necossario tempo, tempo que nrro teve o gabi
nete organlsando·so dous mozes antes da a~ertura das 
camaras; 0 nãJ bastl o estado do ~ovorno, ó do mister 
ouvir a todos os anxiiiaros da administração, é de mistor 
cmpenha·los na r~alizaç:io dcssDs economias. O g~verno 
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. falloria nos mais louva veis escrnpulos s~ procodossa 
como de3ejava o .nobre senador pela província ~a Balli~, 
iniciando desde Jfl reducçil~s, o ra1nccoes consJdeuveJs 
para o exercício fatoro, sem exa-.ta apreciação do efi'dito 
de taes medidas. · 

Actualmente nll'o se trata de votar o orçamento do 
1862-18ü3, trata-se do uma modida provisoria,qne só 
póde vigoro1r nus dou; ou tres primeiros mezes do fato· 
ro exerctcio: na occasião do ercamento é que haverá 
opportnnidade para di!cutir10os esta qnest.to de econo
mia; este anno nlo é isso passivei. Em msio, o governo 
estará mais habilitarl11 para informur ás camaras, e as 
r.amaras, li vista das informações do governo, poderáG 
tomar qualquer doliberaclio que julguem convenionte 
em aua sabedoria. 

Ainda ninguem indicou como medUa possível ou 
conveniente a creaQilo de impostos 011 ngmento das 
taxas ac111aes; nilo ouvi ainda Ofili idéa a nenhum dos 
nobres senadores que se mostr;to Ião apprehensivos 
sobre o estado do !besouro no proximo exercicio. Ora, 
niio se augmeotando a rend11 pela creaç!o dij novos im· 
postos on au~meol~ dos actuaes, presumiudo·se um 
deficit de 101000:000$, ou de maior somma, como ou· 
tros calculilo, é possível reduzir as despezas de modo a 
nivela-las com a receita 1 Podem-se fazer redacções tão 
considera veis sem grande inconveninlo? Logo, o rccorso 
da emis!ão de bilhetes do thesonro me pnece ind!s· 
pensava!, e e11 não &ei como se estranb o emprego 
deste rec11rso. 

O Sa. VISCONDE DE ITABORAIIY: -Nem eu estranhei. 
0 Sn. MIIUSTRO DA FAZENDA: .:._Até á som ma de 

81000:0008 tem fi,Jo autorisada a emuslio de bilhete• 
do thesouro em circumstaocias menos dlfficeis, quanto 
mats actualmente, quando se trat' de liquidar tantos 
empenbos dos annos anteriores. 

O Sn. vi! cONDI! DE 1JIOUTINIIONBA :-Eu não. 
O Sn. MtNrsrno DA FAZ&NDA : -llofiro·m• a outros 

nobre senadores que exugerilo o fntnro. 
D Sn. FEnRAZ : -Eu não exagero. 
0 Sn IIINI!Tno DA FAZENDA: -A renda mo!lra &)• 

goma t~ndencia a crescer; de facto cresceu nos nltimos 
mezes do anno financeiro, e conserva a mesma tendencia. 
Os acontecimentos dos Estadas-Unidos, de que ae fallou, 
aem duvida slguma podem ter uma lolluenci~ muito 
de•favoravel sobre a receita do actual exercicto e do 
futuro, qlldto á cxportac«o do nosso café; mu póde 
ser, e pal'Bce•me isso provavel, que e11ea aconteci
mentos do vão milito lonze, porq11e aqnolle pofO ó 
essenclalmen te.,. 

0 Sn, VISCONDB Dll JEQUITINBONH4 : -Ordeiro 'f_ 

0 Sn. MINISTRO DA FAZEND4:- ,.., euencialmen!e 
cemmerciante o de caracter iosolfrido. Esse estado de 
cousas t~lvez tenha 11111 termo multo proximo; demos, 
porém, que a~sim nlio seja : neste caso não é lambem 
provavel q11e o commercio, para servlr-.me das pai&VIas 
de que U!oi na outra oamara, ha de abnr caminho por 
entre os belbgerantes, o que o aos~o catá continuará a 
ser expor lado e consumido no6 Estados U nidoa ? Já 
essa ex vortaçi!o começaa readquirir o seu movimeol~ 
uat11ral. As safras da província dll Dabh, de Peroam
bllco e do outras se annuncião abundantes; u mal dos 
caf~zeiros ~~o é tio grave como se recolou; as noticia• 
n4o slo a e&le respeito concordes, mas em ger•l ind111~m 
a crer que não soflrordmos essa 1rande adversidade. 

O Sn. VISCONDm DE lEourriNHONJIA: -Masa eafca não 
ha de ser tãu 11o boa como a nltima. 

0 SR. IIINISTRO DA FAZllNDA j- Quaolo á da anno {H
taro, nlo se pó do ainda ajuizar com seg11rança; pelo ~ue 
diz respeito á deste anno, será menor do que 11 an~enor, 
mas temos ainda deua colheita um avult•do deposito: O Sn. F.Í:nn4Z: -O Sr. Souza Franco mos1ro11 o 

contrario. 
0 Sn, MINISTRO DA FAZENDA: -A emissão de bilhetes 

do tl1esooro da julbo de 1843 a.junbo de 1844 orçou por 
7,000:0008 a 9,000:0008; conlin11ou assim ató janbo de 
1845, em que subiu a 10,000:0008; de enllio ató de
Zfmbro do mesmo nono de 1845 regulou por 8,000:0008 
a !1,000:0008 ; em janeiro de 1846 ainda era do 
S,OOO:OOOR. Se, pois, em outros annos tem sillo auto· 
ri•ado e ell:dctivamente se tem emittido ató 10,000:0008 
de bilhetes do thesouro .. 

Por todas estas razOes, espero que o futuro niio virá 
tã~ carregado de nuvens negras como se figurou a alg11nM 
dos nobres senadores ; e admittindo·se a proLabibdnde 
do circumstanr.ías favoraveis, nio se vendr. o quadro tó• 
mente pelosenlado soJIIbrio, parece-111e queogoveroo ostá 
assás juatiQcado de nfio vir sob a pressl(o das. circu~J!s• 
t&ncias actuaes propor ás camaraa qu, de 101provuo 
decreta•sem no orçamento llDin roducçno de 8,000:0008· 

0 10,000:0008. on que lancas~em novos imp,.stossobre 
s contribuinte~. Em tal conJunclura, o rectmo pro· 

po&to, a emissão de bilhetes do thesouro, ó um recur•o 
aáhia, é um expedienta neccasarro. (.Apoiadoa.) 0 Sn. VISCOND~ DE JEOUITINIIOND.\ : - .Mas Ó UID 

mal, 
O Sn, MINrsTno DA FAZENDA:- E' um m~l .. , 
O·Sn, VISCONDE DE JEQUITINRr.Nil~:- Ah!,, 
0 SR. MINISTRO D! 11.\ZI'liiiDA:- ... Melhor fOra ljUe 

não carecassemos deste reoursn, mas ~lle tem sido em· 
prfgado entre nós, como e1n outros paiz~s. e nilo é pos· 
sivel nivolar d'l chofre a roatita com a despeza, quando 
11 difl'~renc~ niio tl insigroificante. 

O Sn. VJsc~NDE DI: JEOUITINIIONUA : - Devemos 
lomar todas as medidas necessarias para chegarmos a 
esse estado. 

0 Sn, MINISTRO DA FAZENDA:- Os nobres sona~oros 
manit'eatnment~ se inclia~o a roooolr;.cer que nlio ó pos
sível croar novos í1npos1os ~u nggravar os que actanl
niente se nrrocadão; o, pois, como ó qua r.ão ror.o
nh•Jcom tumbnm quo o governo }tre•poz aqui do quo 
razoavolmcnto flOdia proJh~r? 

O Sn. vucOND!l tE JEOUITINIIONIIA: -V. Ex., por
tanto, não proporá agora uovo~ onus sobro os contrí• 
buintes, nilo é asdm? 

O Sn. MINISTRO DA JI'~UNDA:- Sim, senhor. 
0 Sn. VISCONDE na JEQUITINJIONIIA: - Tomo nota, 

para quaodo vieram somolhantes rcs~luç~es 011 votar con• 
Ira, parqua são novos onus.sobre os contribuinl!s, 

0 Sn. IIHISTRO DA FAZENDA:- Eu refiro-mo á crea
ção de impouos ou á elevação das laus actuaes .... 

0 Sn. VISCONPG IJE 1EQUI1'1NIIONIIA:- E CU VOU ao 
diccionario portuguez. (lliso.) 

O Sn. IIINIS'rno DA F,\ZllNDA:- E' outra quest~o.; a 
do que tratamos prosentomcnte versa sobra a qualiJade 
e ncoes!idado desta 011 dr,quclla d~·'JlCZa. Se os nobr-es 
&crmdoros entendem quo tvinos chrgado a tli estado, qun 
nilo ~o pódu an~m,mlar n~m um sei til de dospr~a, q.ue 
dcvcwoa Jrmilar nos ~s dvr.flC~a~ j:í Lle:rml!a; e prowrar 
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reduzi-las, o caso é diverso; mas me parece que nossas 
circumstanclas nãu são tão oritican, que nllo possamos 
attender a algoma nccassidade até h~je não satideita, 
n•as qoe su reconheça ser das mais imperiosas, uma vez 
que simolillnAameute tratemoa do cercear o que fOr inutil 
ou men11s ltecc•sario. 

Salles Torres Homem tiveste antes 011 depois outra 
opinião, porque nilo houve a respeito da emenda dh• 
cussllo regular, nfio houve mesmo decbilo, e, port&nlo, 
o men collega podia manifestar outro pensamento em 
occasi.lo diversa daquella á qao me refiro, 

Sr. presidente, o nobre senador pela proyincia da 
Dahia censurou hoot~m as autorisações .... Em maio, quanrfo se tratar do or!::.mento, est~ qaet• 

tllo .tas daspozu admissíveis ou n:io admissívab teril o 
s•n n tur•l cabimento, e o governo estará. mais hobili· 
lado p. ra dizer qual o estado do thcst•uro, quaes os re· 

· v ursos lo All' rci•:io futuro, alé que ponto se póde coo• 
tar com uma reJucção prudente nAs desp•zas publicas; a 
camarR do• Srs. doputarlos e o senado deliberará~ ent~o 
om !J)ono C.>nhecimento de c~nsa, 

0 Sn, VISCl NDE DR 1EOUITINIIONHA. ·- Enl«o VOtemoS 
!ómente edil! rc~olu~ão, em anno: 

0 Sn. lUNISTRO DA FAZENDA • - Ji:u me exprimo 
nastestermos. porque c raio que o nCibresena lo1· nllo e~pera 
que o orçamento, ain~a pondent" de approvaciio na camMra 
doa Srs. deputadoij,.poua vir ao &coado e ser discutido 
nesta sessão, 

0 Sn. VISCONDE DE 1EQUITINIIONIIA: -Nem Deus 
permitia que pasao Já; llqae p•r~ o anno a terceira 
uiocus,ão. 

O Sn IU.Nisrno DA FAZ~NDA: -Sr. jlrosidente, devo 
alnd~ oc.:upr<r-mo cem outrr, incidente occorrido nas 
&•••ões a.nteriore~. Eu dis,e qQe o mAU nobre amigo, 
mini•tro da fa~ondo do Kabiuete de 12 de dozembro de 
18~8. esteve inclinado a aceitar Ullra emenda ao projecto 
bauc&rio, que emão ~e dlscu1ia, e que essa ewenda con. 
1is1ia em lic.r o governo aut~risado a prorog~r o prazo 
de tr~s anno~ marcado para o trono em ouro doti btlhetes 
dos. bancos, se a esse tempo o c"mh1o externo estivesse 
JbatX<l ~lo pnr. O nobrd Sijnador peJa província do Rio 
do Jdn~uo .... 

0 Sn. VISCONDE DE lrADORAHY;- PardÕe•me; n(o 
foi ~>sa a propotiíção que ou ouv1 on que pauJcell-llle 
OUVIr, 

O Sn, FERRAZ: -Indefinidas. 
0 SR. IJINISTRO DA PAZBNDA : - , • , • que S8 dlo &O 

governo nes<e projecto de retioluçtTo, e aobldludo censu
rou que eu aceitasse a revogacAo da faculdade que Iam o 
governo de alterar o regulamento do impoilo de lojas. 

O Sn. Fenn.u:- Porque a au1orisaçih cadacava em 
junho. 

O Sn.lltNtsrno DA PAZENDA:-0 nobre senador disse• 
nos e agura repete que a autorisação caducava em junho, 
o que, portanto, se o governo na:o julgava conveniente 
usar della, podia esperar tranquillamenle esse lermo e 
nlo aceitar esta revogação. Já live occasilo de declarar 
em um aparta que eBsa revng•c~o não foi proposta nem 
~olicitada pelo goverao ; um illnstre membro da 1• 
commls•ão de orçamento da camara dos Srs. depulaJos 
foi qnem ioicion ~ssa ldéa, o nó~ entendemos que a de• 
viamos aceitar; porque, senhores, como recusar a revo
gaçilo, se ao mesmo tempo o governo nlo podia assegurar 
que estaria habilitado pan Jevar a clfeito a medida que 
•e tinha em violas, antes de expirar o prazo da nntori• 
saçilo le~islativo; como neste caso poderia alie justiftcar 
a Stla recu•a p•·rame a camara dos Srs. depulados, se a 
revogatlio rosNe abi proposta, como de certo seria, senão 
pela comnlisbão de orç11menta, por qualquer outro 
membro~ 

O Sn. VteCONDI<: DF 1eautTtNIIONIIA :-Apoiado. 
0 SR. lltNISTRO DA F .. ZENDA : - Era sabido que 

muitos pretendiâo propOr a revogação dessa•antorisação, 
e de•i o go1erno, Sr, presidente, empenhar-se em 
um renhido d~bate para qna 11iio passasse a revogação, 
quando ao mesmo tempo eile não podia assegurar que 
Lsaria dessa laouldade, que tinha ou espera7a ter todos 
os eiclarecimentos e dad~s precisos para realizar a von-
1 de do leiislador, anles qne o prazo legal expita&&e' 

O Sn. FERRAI:- Mas o alcance não é essa. 

O Sn. lltNIRTRO DA FAZENDA :-... Eu não contesto o 
qua V. ~x. atnrmou, quero só oxplicar ao senado que 
não av,•nturei uuta prQposicão de que ~lto tivesse pleno 
c.o~he~rm•uto O nobre sen•uor disse qne ouviu propo
sJçllo drver•a ao S1·. conhelboiro Salles Torres·H~m~m, 
• o~ não ~ uvtdo da assaveraçâo do ~obre senador; mas 
a sua ~tnrwauva nao destró' o que eu tive a honra de 
NIUO<llar )•er~ole o senado, qua o Sr. cons~lheiro Salles 
l'urr••·llomem mostrou-se Ltispo•tQ a aceitar essa emell
<la, cujo ••nti<lo e alo·. Me não era o que p9rcebeu, se 
111• n•o eng·•llo, o nobro senador pela JiiOVinr.ia do Pará, 
r~as cJaa~ula muito disliacla, A ~wenJa nlio linha por 
iim aut~mar o governo • suspender a co111liçao do troco 
em ouro s>rUjJrd que o cambio •e achasse abaixo do par; 
trnba, s~m, por fim facilitar Bt18 banJos o pr.,enchimentu 
da condtç•lo legal, deixando ao prud~nle arhitrio do go• 
vorno pr~ro~ar o prnzo de tres annos, se o cambio esti· 
vnsoe abauo de 27; de sorte ·que, segando essa emenda, 
ou ao o10nos segonilo o pensamento que a diotoa, os 
h:mcos entr~riao ew o novo regio1en quando as condi
Cil"s .do mercado monelario fossem para isso m~b favo· 
ravets. 

O Sn. 11\Ntsrno DA FAZENDA: - Nito h~ tal alcance 
politico; o nobre senador, que auim julga com tania 
prevenção, se ni!e l!e todo o g•bioete,ao menos do minis· 
tro da fas.nda, por moilos veze1, vendo seus aclos cen
surados, •ittda que com mnila Axng~raç~o Jlela imprensa, 
n~o dnvidun explica· los e atá modifica· los I E porventura 
o nobre sen•dor, quando assim prucedia, não prooediR 
CO"llO deve proceder um eoverno ilfustrado e ptudanta?! 
S•crificav. 11. Ex. a dignidarlo no governo? I Porque 
ver em qualquer reclamoç~o publica uma ameoça A auto· 
rJdatle, uma r.ennur11 que não pó la ser auendida sem 
quebra da dignidade tJo governo? 1 

0 Sn, VISCONDE: DE JEQUI'riNJIONHA (rinfo 10) : - · 
Mas ~u creio o uoLra senador ~w uwa opposicilo sym· 
patbloa. 

O Sn. FEnMZ : - Niio sd o qud quer dizer islo, 
~ou muito franco. 

O Sa. VI'CONnc DE 1EourrJIIRoNI!A : - Eu creio as. 
sim, e faco juiliça. 

O Sn. VIRCONDE PE JEQUitiNIIONUA: -A emenda erM 
dú Sr. Alu.eJda PoJ'oir• ~o Sr. presidenta do sonado 
sab• diHSO ... 0 SR. IIINISTfiO DA FAZENDA : -Eu di~SO QU6 O DO• 

O Sn. IIINIS1'no DA fA~CNOA:- Eis uqai a proposi- bro &cnn~or so mostrava um pouco prevenido p:~ra co-: 
çAo quo enuucioi; n.io evuluilo que o Sr. eon~clbeiro , mig•J, ~ ~gora pnco ltcuncu a S. E~~:. pura muotrar ~ue 

( 
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sua prevençlto 6 lnleiramente infundada. O meu rela· 
torio fui taxado de muito lisongelro ao nobre s~nador, 
pela justa homenagem que rende li aos seas talentos e 
serviços Qo•ndo nfl camara dos Srs. deputDdos eu fallel 
com rcf•rencia a actos do nobre •enador, tratei-o por tal 
maneira, qu~ na illlpronsa se disse que eu tivera mais 
d•ante de mim o nobre senador do qae o cllmprimento 
dos meus deveres de mlni,tro. Q11al, pois, o acto de mi· 
nha admioistraç~o q11e revele vontade de dar força á 
qualquer cens11ra con&ra o nobre senador, que revele de· 
sejo de reagir contra a a11a admlnlstraçlo, 4 qual aliás 

. prostrei meu fraco apoio? I 
O SR. FERRAZ :-Eu disse iaco ? 
O Sn. lltNrsrno u FAZENDA: - Mu o nobre senador 

nno vê em mim senão desejo de agradar a alguem, dando 
Gorpo ás cens11r11 de q11e S. Ex. foi alvo I 

N!o; o nobre senador não teve razão q111ndo di11a 
que esta autorísação não devêra ser revogada, porque 
tal revogaçlo importa atê certo ponto uma quebra ou ea
fraqlleciwento da autoridade moral do governo. 

O SR. FEnJiAz :-Importa a reprovação da me~lda, 

o governo a bem resolve-Ias. Se a autorisação foue 
dada com tanto arbítrio que della pudesse resultar 11m 
abuso parÍIOIO, o nobre senador teria moita razio; mas 
a autorbaçilo, como se dá, 6 m111to restricta. 

O Sa. FEnnu : - E' por todo o aempo; nlo ha 
prazo. 

0 Sa. MINISTRO r.A UZENDA : - Ttmbem nllo me 
parece que IPja melbor pratica eua de alltoriaçDes da· 
das por um prazo fixo a curto, como 11 des,ja o nobre 
senador. Parece-me mais confeniente que omloialro,qae 
succeder ao que tiver usado de uma auto,!saçlo ldgiala• 
tif&, poua aparfoiçoar o acto do seu anteceuor, MlluDdo 
o que a experieacla tenba revelado. Usar definitiva· 
mente de Iodas as autorisaçDel, tolher &111m aos suo• 
cessores a faculdade de attendar ao qae a experleueia· 
melhor aconselhe, nio ma parece que seja tlllla. re1ra 
sempre conveniente. 

u SILUIR.l DA MonA: -o succeaaor p6de falar 
pelor. 

O Sa. SOVZA FRANco (dirigifldO·Ie 110 Sr. SilflairadtJ 
Molla) : - B o q11e &6t4 feiiO n«o aer4 mau para 
emendar• se? · 

OS a. IIINIBTAO nA uzENO.l :-En&lo 6 melhor nro 
dar autorisação alg11ma. 

O Sa. S1LV1tu u MorTA :- E' melhor mesmo. 
O Sa. Sovu FuNco :- Antes isso. 

0 Sa. IIINIBTDO. DA F AZGNDA : - A medida já eu IÍVe 
occasillo de declarar que a julgo necessarla, 1111 esta &D• 
lorisação, que data de 1856, JJiio ficaria por unto tempo 
sem efroito, se n~o houvesse para Isso grande dilUcul· 
dade ; em mais de um relatorio se ponderou : • Faltllo 
os dados estat.stic~s procisos para bem regular este im • 
posto • Ora, se esses dados, a qud 18 reforiilo alguns 0 Sa. IIINIITRO DA FAZENDA :-Julgar que um mi• 
dos meus antecessores, não existem, se a dilUcul~ade nlstro nlo póde usar de autorlsaçllas senio no inle
está provada, porque nem mesmo o nobre senador pMe resse p11büco, a só recolar o abulo da parle dos succel• 
realiz•r a medida, reduzir a acto o seu pensamento, de sores, nAo me parece razoayel. 
q11e é expressão a fel do annci-passado, ape1ar da saa 
reconbecrda capacidade e zolo·in!.tigavel... O Sa, FEIIRAZ: -Foi a assembléa geral que decreiOu, 

0 d d 0 Sa. IIINISTIO D4 FAZBNDA: -Estou faJlando em 
Sn. FERRAZ: - Só dependi• do conselho e esta o. tbese, a reapeilo da inconveniencia, como rrgra seraJ, de 

O Sn. MINtsrno DA FAZBNOA: - ... como nlo acei· autoriaa,ões com prazo cnr1o e fatal. Daodo uQia auto· 
lar a rovogação q11e era deaejad1 por muilos, e ares- rlsaçlo, a a~sembli!a garaln«operdeod~reiiO dacusa·la 
pai to da qual, como já diss~ ao nobre senador, o esplrito quando o julgar prudente. 
publico foi prevenido muito desfavornelmente 7 I o regulaQiento do sello, que motivou estas obserTA· 
llem ou mal este é o f•oto. çlies, nlo dislinrue o que 6 Mfleravel por acto do poder 

O Sn. Souu FaANcO:- Entlo revoga-se momen• exec11tlvo do que tem caracter de medida legislativa. 
taneamente para voltar depois. O nobre senador diBBe: • Resolva as duvidas. • De corto 

O Sn. FERRAZ:_ Entretanto 0 alcance da lei é uma que o regulamento feito pelo nobre senador é digno de 
reprovação. sua illastraçlo o selo, mas que esse ac10 tem oll•reci~o 

duvidas. e representaçDes, 6 iunesayel; e como resolver 
O Sn. MINISTRO DA FAZBNDA:- Em outra occasilo, taes duvidse e representaçDes, sem raceio de tocar no que 

q11ando o governo tiver os dadc.s precisos, pedirá uma ·tem cuacter leglolativo? 
autorisaçilo sobre bases maia explicitas, ou as mesmas O nobro senador mesmo, defendendo ·se em outra oa· 
camaras .. • aaslilo de uma censura de ill~galidade, •aslentou que o 

O SR. vrs~oNDII DE JEourTINHONBA : .:.... Proporllo. syslema da arrecadaçlo envolve em ai lado quanto t! ••· 
O Sn. :artNISTno DA FAZENDA:-... farão a reforma. aencialao esl&belecimento de um lmposl~; como quer, 

pois, que hoje o governo possa, sem perigo de usurpar 
O Sn. VIS~ONDE DE JRQUITINJIONIIA: - Mas farão attrlhuicllu que lbe não competem, alterar o modo de 

cousa boa; aqu11Jo não era bom. arrecadaçlo desse Imposto, neste 011 naquelle ponto? 
O Sn. IIINrsrno DA FAZENDA:- Quanto ao regala- Eu vo11, para jllshllcar a necessidade da autorisaçlto, 

mentú do selto, o nobre senad!lr ponderou que simples apontar algumas duvidas que teem occorrldo, 
explicaçú,s, meras instrucçllzs ás autoridades tiscaes bas· o SR. Fanuz:-Entito eu peço a palavra. 
l.rtão para re;otvor qualquer duvida ou supprlr qual 0 SR. IIINIBTno DA FAZENDA:- N4o desejo provocar 
quer J;,cuna desse r~gularuonto, 

discussão, vou só apontar 11ma dessas duvidas q11e 
O Sn. FERRAZ:- Até á reunlilo da assemblda geral. versa s1,bre o quantum da taxa appllcaYel. As licenças 
O Sn . .IIINrsrno DA ·FAZINDA:- Mas o nobro senador que as camnras municlpaes podem conceder para o exer

reconhece a iwportancia de um rPgulamento que tem cicio de alguma lndustrh, estão soGeitas a orna taxa do 
ampla o constante appliuncilo, que Cfltenlie com todas as selfo lixo, e é duvidoso se essa taxa I! de 200 rs. ou do 
clabtios da sociedado, e so S. Ex. reconhece tambem que 2$, sendo que antes paqavilo 1$. A cobrança de 11ma ou 
ha duvidas sobro a intelligencia de alg11ns pontos do re· outra t;xa nilo é indil!'eronte para o pnblico nem para o 
~ularuoulo, não sei ,~oerquo desapprova qao se autorlse tbosouro, IJUe, r~cobondo a menor daqacllas duas taxas, 

BG 
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1olfro uma dimi11uici!o da ronda muito sensível, entre· , cambio: o que explicaria esta diiTeroncn? Ainda hontorn 
tanto que o publico pagava sem rPpogn:mcia a antiga exigi informaçüJs do udministrador da rocobcdDria da 
tgu de JS. Ora, ó possível solver ~sta questão 1om a cOrta, o clle conflrmon-mo que nessa repartiç!o fúrão 
5 utorisação ]dgisl~tiva, que ora se dá 7 sempre classiJicadau como letras da terra as letras sa-

O mesmo poderia mostrar a re3pelto do outros pontos cadas do qoaJqnor pont? da província do Rio do Janeiro 
do regulamento, que alíás, repito, atte.sta 0 Jelo 0 a 03• sobre a praca·dosta capital, 
pacidade do sou autor. A autoJisac.to censurada pelo Termino aqui, podin~o desculpa ao senado por ter 
nobre •onador, posto qoe não denegada por elle, servirá, abusado tanto tempo de sua attenção. 
n4o só para esclarecer o qne apenas exija expllcaciio, o Sn. I'RESIPENTE :-Tem a palavra o Sr. visconde do 
mas lambem para reformar, modifiCRT ou adJuar uma Joquilwhonha 
ou outra dispoalçiio qne sp,j• monos psrf,ita. R,stricta ' 
como t!, n~o póde o publico rece1ar·so da facoldado que O SR. VISCONDE DE 1EQUITINHONIIA :-Sr. prc-
assim so di! ao guVerno pua rever om acto emanado do sidnnte, cederei da palavra para se votar e aguardarei a 
mos mo governo. 3" óisr.ussilo, se S. Ex. o Sr. ministro da fazenda tiver 

Sr. presidente, resta-me jnsllficar um acto de minhR a complacencia de vir aftsistir á c;;oa discuss~o. 
aolministraciio que incorreo na ceosura do nobre senador, O SR, SrLVEtllA Do\ AIOTTA :-J•;;~u á do estylo. 
a quem nltimameol•l me tenl•o referido. O nubre sena· O Sa. vtscoNDE DE J.JlOUITINHONIIo\ :-Mas S. Ex. n5o 
dor pela provlncia da D~bia dtsso qnoeu havia decidido será mal recebido na casa, será p9locontrario, muito bom 
que as letras saccadas de alguns pontas da província do acolhido, Se S. Ex. declaraqne nlo virá, então !alio já, 
IIi o de Janeiro sobre o município da côrte são letras da mas canto que S. Ex. ba de S"r condesreodente, h& do vir 
terra e n~o letras de cambio. S. Ex. declarou que elle asdstir á s• discussão de uma mataria tão importante 
havia dado u111a decisão em sentido contrario, e en d•vo como eata. 
informar no nobta .. senador de qno não tive notícia dessa 
sua decisão, posto que procedess~ depois do pleno conho· 
cimento do causa. 

Ei~ aqol a qumáo que me foi presente: o Jl,;cal da 
Banco Commercial e Agricol:i represontrJD ao governo 
que a recebedoria da curto entendia o regulamento nessa 
parto de modo diverso daquelle por que o entendia a col
lectorla geral de Campos ; quij as letras saccadas pela 
caixa firj,J desse banco naquella ci~ade erlo consideradas 
por aqudia coliectoria como l,tras de cambio, cntretanu 
que a recebedona as comidorava como letras da torra. 

Ouvi a recebeJoriae a directori~ geral das rendas po· 
hlicas, e todas es inf••rma~õea 111e llzerão crer que sem· 
pro forão consideradas c~mo letras da terra as letras 
smadas dos dill"ercotes pontos da provinda do mo do 
Janeiro sobre o mnnicipio da cOrte ; que, portanto, a 
collectoria de Campos é que lah~rava Pm erro. 

E• h minha decisão estrl hmbem de intciroaccordo cnm 
o codlgo cor.nmercial, srguoao o qual as letras da tem 
não di/Terem das outras senlo em Herem passadas o ao
ceitas no mesma provinciM; e não se póde conte1tar que 
o municlplo neutro, cummercialmante !aliando, c;trl 
lig~do à pr~vincia do Rio de Jancuo, do que é a prl
mdr.l r•raca commercial, O acto addicional á conuitui· 
çiia do imperio lambem considera o município da cOrto 
como districto da província, bem que com admistraç!o 
distinc1a e independente da autoridado da assembléa lo· 
gislativa provincial. 

O Sn. FllnnAz: -Bem, ou qoiz sómcnte notar a aapo• 
reza. 

O Sa. vnEsrDENTll :-0 requerimont.o que o senado 
approvou foi para o Sr. ministro vir assistir á discussão 
desta resoiuc~o ; o rcquorimmto não diz que S. Ex. es
livessu presenta só mente dornnte a 1° o 2" discussõe!; 
m1s, spgunlo acaba de lembrar o nobre senador pela 
provincia de Goyuz, não é de estylo os Srs. ministras 
assistirem ás s•• diic~s;aes. 

O Sn. vrsr.oNDE DE JEQUITINIIOI\"nA (ao Sr. ministro 
ria {dzenrla) :-Então V. Ex. vem? Venha .... 

0 Sa. llli~!STRO DA FAZENDA faz signal ofllrmQiivo, 
O Sn. vrscoNDB DE JEourTtNIIONIIA :-Estao sati>foito, 
O SP. FREStDENTG:-Tem a palavra o Sr. lisconde 

de Itoborahy. 

O SR. VISCOND!l DE lTADORAIIY :-Sr. presi
damo, como os m•us amigos entendem qae convém en
cerrar boje a 2• disr.uasiio de!ta resolociío, cedo da pala
vra, Tenbo neces&idnde de rectificar alguns calculos do 
Sr. ministro da fazenda, r.aas resigno-me a esporar pela 
S• diSCIIBiàO. 

lião havendo m~i~quom pedisse a palavra e retirando· 
se o Sr. minimo, proccd•u·se ri votação do art. 1° da 
resolução. 

Foi approvado. 
E·llsegui·la foi approvado o art. 2°, som debate, 
Passou a resoluçii•J pnra s• dbcussão, 
0 Sa. VISCVND!l DE JJ!:QUITINUONIIA r9quereU Verbal• 

mente dispensa do iusterticio, persistindo o convite an
teriormente feito ao Sr. miniotro para assistirá discos-. 
&ão. 

Foi approvado, 

DIA DE r• ESTA NACIONAL. 

O Sn. ~ustsrno nA t',IZENOA :- O n~bro senador 
noto~ ust• aspereza, e r·u eat!•U confirmando-a, porqu~ 
assim provo IJUO o desejo do Pgrad•r nAo é u uaico 
movo! do minhas ucçõc8, qno nãu sacrifi~o o mou dever 
a essa desr•j o. 

O Sn. FERIIAZ :- Quem disso que sacrificnva? 
Continuou a 2" dim•ssilo do projecto do senado, que 

declara do festa naciona: o foria<lo o dta 12 do Outobro, 
O Sn. !ll~t~Tno DA F .IZENDA :- Enll! 1 não sd a que 

11ierlo os epigrammas do nobre senador. Mu veja 
S. Bx. n anomalia que resul!'&ria da intelligencia con
trori.t sobro a quoStilO d.IS letras, Uma letra saccaua da 
daado da Cacrwdra, na proviuda da D<ltia, sobre a 
cupital, ó clas>ificad~ como letra tia torra, mas uma 
letra s•cr.arl" do .Nithcrohy, per exemplo, sobre a praça 
UJ Hi<> de Jan~iro seria considor!•la como loira de 

O SR. JOBll\1 :-Sr. prosidente, Jlilo posso eximir· mo 
ao des• jo da dizer o que entendo sobro esta re!olucão. 
Bem vrjo que octunlmmte lm pouca disposição pam ou
vir-se-me; os espíritos cotão alndn occupados com as 
~ravos questões llrwneeiras, do que acabou·so tio tratar, 
mas como resta·nus muito teiDIJO e ne~huma outra mato
ria ha na oriom d•> dia, dirl'i nlgum~ cousa sobro c~ to 
assumpto1 procurando ser o Wi!iS roiuruhlo possivol. 
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r Lembrarei primeirament~ a opinião de um antigo phi· 
loRopbo, que costumava dizer quQ, tendo todas as COilõaa 
dest~ vida dons lados por onde pú<lem ser encaradas, 
um Mm, o outro máo, era este o motiv<J por que a na
tureza deu-nos dous olhos, um para vermos o lado bom. 
0 outro par~ vermos o lado máa, que depois convllm po
zarmos bolll na lntelligencia o IJ:UC é melhor seguirmos; 
o comcc•ndo já pelo quo me parece o lado bom desta 
resoluç§o, niio posso deixar de louvar o nobre senador 
qqe apresentou-a, porque, na verdade, ningoem ha, 
que seja mais digno do respeito e gratidão do povo brn· 
síleiro, do que o imp9rador D. l"edro I .... 

0 Sn, VASCONCELLOS: -Apoiado. 

entendo qoe a direecll:o, qo~ pueca querer dar ú soa nr• 
gomentação. n~o esta do accorJo com uma desslB preR· 
crípç(íes. Não posso d~íxar de fJzer esta ob38rvação ao 
n<•bre senador. 

O Sa. Jonur :- Bem sei o qoc displln o regimento ; 
mas, {aliando do modo por qua o tenho f•Íio, pmce-rne 
que o n!o offeudo. 

O Sn. !•RESIDENTE :- P6rdôa-me o liobre senador, a 
allosllo parece muito clara, e e o não posso permlttlr que 
passe desapercebida, 

O Sa. MARQUIIZ DE ABRANTES:- Apoiado. 
O Sn JoDJll :-Pois bem, uiiocontinúo neste sentido, 

procederei agora de oqtra fórma; em urna ma teria destas 
nlto é possivel deixu de haver tal a qual sombra de 
allosão. 

O Sn. PnESIDENTIIl :- O nobr! senador tem rcstricta 
obrigaç~o de cingir-se ás prescripçlles do regimento, 
principalmente e01 mataria de tanto alcance, 

O Sn. Jannr :- Ciojo-me, sim, senhor, nilo maafas· 
tarei da mataria. 

o Sn. Joor11: - ... do que esse príncipe, de quem 
disse nesta casa, ha mais de 30 annos, um anci4o vene
rando estas palavras magnificas, que vou sgori repetir: 
• Com 11111 fico pelo Brasil perdeu elle uma boa pule do 
seu patrimonlo, deu nos uma independencia que nilo 
custou derramamento de sangue 1 nem maiores sacrificios, 
doo-nos uma constitoiç/Io a mais liberal, e ama dynaslia 
da mais nobre raça do mqodo; e com um vou, elle ainda 
assignala o scq amor verdadeiramente paternal pelo Bra· 
sii, porque outra nito á a co~uu qae moveu este princípe O Sa. PRESIDENTE:- Se quer dará sua argnmen
magnanlmo a abandonar a ultima parle do seu patrimo· tacão essa ditolCç4o, desvia-se d~llas, e eu não posso per· 
nio, senão o nl!o querer empregar me1idas de represslo milll·lo. 
e derramar o sangue 4e seus anhditos. • Depois destas O Sa. JoarM :- O qae o regimento problbe d que 
palavras, o velho senador João Kva.ngelista do Faria eeja envolvido nas dts~ossões .... mas vamos adiante, 
Lobato, cootinu~ndo o seu discurso no dia 7 de a hril mudo de vereda. 
de 1831, nesta mesma sala em que estamos, o. no melo o Sa, PRESID&NTE :-Sr. senador, perdõs-mc, attenda 
do maior murmorio e agitaçlto do povo, em que valeu- ás ohservaçGes qae Jhe r~co em villqde ao regimento 
lhe a generosidade do senador Alencar, que era enlll:o da easa, 
deputado, terminou dizendo : • Senhores, ó mister cor· 
rermos á náo em que se acba o Sr. D. Pedro I, e lbe O Sa. Joorr.r :- N~o continuarei neste sentido, e 
pedirmos respeltos~mente que revojue a sua resoluc~o como vojo-me obrigado a interromper o meu pensa
de abandonar 0 Brasil. , monto, vou tratar a.;ora simplesmente da mataria da 

Passados mais de nove annos, dopois de tor cabido a resoluçã1, conforme quer o Sr. presidente, sem a menor 
resolução sobro a maioridade do Sr. o. Pedro II, tendo sombra do aJiqsOcs; vamos adiante. 
sido accusados de anli·monarcbistas os que tinbão vo· Senhores, o que propGa a resoluçito 'f A. creaçll:o ou 
tado contra, disse o fallecido sanador Vasconcellos, ir· estab~ler.lmonto de um novo fdriado, oa dia de feih 
mãu do nobre autor desta resoluçlio: • Será tambem nacional além dos Ires que já temos, e doa nossos dias 
anti-monarchista aqoelle velho respeitavcl, que votou santos. Ora, eu quízera que o nobre senador, autor dessa 
comnosco, e que no dia 7 de abril teve um procedimen- resolução, me dissesse quaes sao os fqndamentos que 
to nesta casa qqesc póde comparar com os mais denodados tem para propo·la, que s~jão conformes com as pres· 
ras~ros dos antigos gregos e romanos 'f • crípciles da constituiç4o no § 2° do art. 179, qae deter-

Sem duvida alguma naquelbs circumstancias o pro· min~ qqa nenbum1 lei seja estabelecida sem utilidade 
eedimento do velho senador Ido Evangelista foi admi· publica 'f Qual 6 a utilidade publica que resulta de 
ravel. (Apoiado•.) Foi um acto da maior coragem; foi estabeleeimonto de mais um feriado ou dia santo 'f Eu 
uma prova do mais decidido patriotismo o d:1 profunda entendo que, lon~re de vir-nos d'ahi o menor beneficio 
convicção com qqe elle adorava as inatítuiçae3 jura~as; ou a. menor ulilídade, vem·nos um mal. 
mas nas circumstauoias actuaes estará no mesmo caso a Senhores, se a base da felioidadd individual é 0 amor 
resoloc~o de qae se trata? .Attendamos bem á posição do trahdho, como de'f'emos crer firmemente, e no-lo en· 
em que n.os achamos e retlrctamos sobre o que vamos , síaão os moralistas polllicos, todo quanto IBnde a favo• 
fazer. ~aJamos agora o lado mão por onde póde esta recer a ociosidade e a vadiacil:o á um mal, 0 aquillo quo 
resolaçao ser encarado; vo~ fa~e~ ~ma bypotbes1J: sup· é um mal para os indivíduos, que tl causa de vicioso 
ponl1amos qu.e em um .PatZ CIVIhsado, qne se acl1asse de atrazo para elles, lambem o é para as sociedades. 
nas me~mas c~ruomst~ncJos. em que se acha acta,lmente E ó quando nós, convencidos desta verdade, solicitámos 
o ~ras.1! a todos os respeitos, propunha-se no corpo a abolição de grande aumero de dils santos, á imilaçiio 
lo~ulanvo uma res_oloçffo ues~~s: hav~ria qoom pudo;se do que ft•z Portugal, 8 0 conseguimos, qqe vamos esube
affir~a.r qqo elb n~o oiT~nderw. ~melindre daiJUelld que Ieee r m~is um ferildo, mais um dia de fesb? e então 
prestd!Sse aos desunos desse PaiZ ? quando Portugal ficou apenas com tres ou quatro d1as 

O Sn. VAsCoNcGLtos: -Peco a pnlavra. · santos, nós ficámos ainda tlllvez com mais de uma duzh ! 
O Sn. Jonu1:- Creio que alguma razão tenho para E~ te facto nl!o é indilldrcnt~ na vida da~ naçGes; elle cx-

supp<lr que assim se pensasse.... phca om .grande parte a li'!Oiensa. driTe~ença, que ha 
. desde muno tempo entre a tndustna e rtquez:J. dos na-

O Sn. D. MANOEL. -Oh! cOes protestantes e a in,lqstria e a riqueza na9 nações ea· 
O Sn. FRESIDENTE: -Peco ao nobre sanador quo sn· tholicas, porque as primeiras não teem outros feriados 

bordino ~sua nrgumentncilo ás prescripcues do r~gimeoto; . senão os domiogo~, c entro os cntholicos ta do s.~o r~stns e 
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feriados. Mas, dlr-se-ha, nesta resolução trata-se de 
nm só dia, e nm só dia de feriado não vale nada. 

honrado senador preferisse estas pllavras tratando-a~ 
do projecto que dá 11ma pequena manifestacão dos sen• 
tlmentos do gratidão do senado ou do podnr legislativo, 
se elle fõr convertido cm lei, corno espero, de um pro
jecto que dá, reptto, uma pef]uenu prova don sentimen
tos qne anima:o a todos os brasilólros, desJe BIJUolles 
qae figurão uas mais elevadas posl~líes até os que se 
achilo nas camadas m•is inferlares da socioaade, de 
todos qne comnodeo reconhecem e prodarpão, como 
pede a justiça, qnanto devemos ao Sr. D. Podro I. 

O S11. VISCONDE nm MAnANGUAPE: - Ap,bdo. 
O Sn VASCONCELLOS: -Eu não esp•rava jamais qae 

se invocasse a constituição para qualificar de ln o til a 
proposição IJUO tom por llm ren~er ama peqoena home
naJem ao principe, qno a concedun ao Brasil. 

O Sa. FERREIRA PENNA: -Pagar uma divida sa
grada. 

Não é assim, senhores, vejamos qnanto perde a nac3o 
com um só dia da vadiaç~o. O Bmil tem 8,000,000 de 
habitantes: quero suppor qae só a metade trabalhe; 
calculAndo esse trabalho a 100 rs. por dia para cada in
dividuo, temos 400:0008 que a nação deiu de produ
zir em arn dia de ociosidade; multiplique-se esta quan
tia por 20 ou 30 annos, que é o tempo qne esta resoln· 
çlo póderá durar, attentas as vicissitudes das consas 
humanas, importará esta rosoloçlo em muitos miiMes 
de prejaizo para a naçlo. Mas dir-se-ha lambem que o 
feriado é sómente para as estaçOes publicas; senhores, 
nlo é o que acontece ordinariamente ; um feriado, um 
dia de Ceata nacional traz ama ociosidade geral, não slo 
sómente os trlbnnaes e as estações publicas que se fdCblo, 
deixa-se de trabalhar por qnasl toda a parte. A' vista 
disto, Sr. presidente niio recooheoondo eu nenhnma ati·· 
!idade pnblioa nesta medida, e .Por outro lado, vendo qne 
efla tem alguma cousa de nociva, niio poaso dar-lhe o 
meu voto. Emfim n~o continuo, creio que ji tenho dito 
quanto basta para justificar a minha opinião, e voto cen· 
Ira a resolnçSo. 

O Sn. V UCDNCELLos: -Sonhares, o qne toem feito 
outras nacOes em casos semelhantes é comparava!, por· 
ventara, a medida modesta que propuz no projecto qaa 
se acha em discussão? O que fez a França, Sr. presi
dente, por Napoleão I? V. Ex. recorda-se de qne essa 
grande homem declarára em seu testamento qae desejava 
qne suas cinzas reponzaa1em às mar~ens do Sena, na 
mei3 do povo francez qaetantoamoo; como cumpriu o rei 
Luiz Pbilippa esta verba tostameutaria de Napoleão I? 
V. Ex. se recorda qne, p•ssados vinte annos depoh da 
morte de Napoleão, Lalz Philippe procurou dar ao se to 
da tra!ladação de saas clozas de s.nta Helena para Pariz 
a maior pompa, a maior solemnidade; enteaden-se pre
viamente para este 11m com o governo inglez e toao o 
mondo sabe qae notas se trocário entre um e outro ga
binete; mandon orna fragata e uma corv~ta, á frente 
dessafragata·foi o seu Ilibo o Sr. princi1•e de Joinville 
á Santa Holena acompanhar as cinzas de Napoleão I, 
tronxe-aa para P•rlz a todos nós sabemos como ellas 
forão alli recebidas 

O SR. VASCONCELLOS : - Sr, presidente, reeo
nheço as boas intenções do honr3do senador qae acaba 
de fallar; mas sinto qna S, Ex. irnpngnasse o projecto 
que actualmente se discute, porque nlo contava qae elle 
excitasse opposiç§o de nenhum dos membros desta 
cala. 

O Sn. FEanEmo\ PENNA : - Apoiado. 
O· Sn. IIARQlll!:l DE AnnANTES : - Tem razio, 
O Ss, VAscoNCELLDs : - Em uma das sessões pas

eadas já arn honrado senador pela província das Ala· 
sOas havia tambem feito ligeiras observaçGes sobre a 
matAria deste projecto; e pareceu-me entlo1 assim como 
ainda agor~, que os honrados senadores labor4o em 
equivoco quando se persuadem que se trata de declarar 
dia santo o dia 12 de outubro, anoiYersario do nasci~ 
menta e da acclamação do Sr, D. Pedr~, primeiro lmpe· 
rador do Brasil ; o projecto niio tem esse 11m, não faz 
tal deolaraçiio. 

O Sa. FERREIRA PENNA:- Nem podia fazer. 
O Sn. VAscONCELLos:- V. Ex,saba que sem breve 

accordo com a S•nta Sé niio se podem sapprimir oa ac
cresceotar os dias santos. 

O Sn. FnnEIRA PENNA: -Apoiado, 
O Sa. VAscoNCELLOs:-0 que o projecto determina 

~ qno sej& fdriado nas reparticoes publicas .... o dia 12 
de outubro. 

O Sa. Jontu : - Não diz isto. 
O Sn. D. AIANDEL :-E' conseqaencia necessaria. 

O que se fez nos Estados-Unidos para commernorar 
os serviços e honrar o nome de Washington? Nlo é 
preciso qne o diga, porque o senado sabe quanto ~ (J'rata 
a memoria desse homem naquelle paiz. 

O Sa, D. MANO EL :-Ainda boje é fasta nacional o 
anniversarlo natalioio delle. 

O Sn. VAscONCELLOS : -E' verdade, Nos tempos 
antleos, no paganismo, não se erigirão monumentos, 
estataas a indlyidnos, cnjos follos su qa~ria que passas• 
sem á posteridade ? 

Em que póde, pois, este projecto desagradar aos bra
sileiros? E11 oilo acredito qae haja um só que nlo con
venha qae já á tarde, am pouco tarde o tributo que pa• 
gamos á memoria do Sr. D. Pedro I, mas em fim ... 

0 Sa. IIARQUEZ UE ABRANTES: -Antes Ilude do que 
nunca. O Sn. V ucoNCELLDS:- Que seja feriado o dia 12 

de outnbro, cousa é muito dlstiocta ae declarar-se qae 
seja considerado dia santo, 

0 Sn. VASCONCELLOS:- "" ainda é tempo de repa• 
rar essa falta em que nós temos incorrido. 

O Sn. D. MANDEL :-E nós podemos fazer dias 
untos 7 

0 Sn. VASCONCELLOS: -Já eQ dsclarei que DilO, 
O Sn. Jontu: -E o dia "' de setembro? 

0 Sn. VISCONDE DE MARANGUAPE; -Apoiado, 
O Sn. VAscONCELLOs :-Se estamos aqui reunidos, 

se podemos apresentar, como sen~dores do imporio, este 
projecto, a qaom o devemos? A' constituic~o. E de qnorn 
ó obra a constituição? O nobro senador acabon do ro

O s~. D, MANOEL :-E' do festa nacional. ferir as palavras do respeitava! sanador p•la minha pro· 
O Sn. V ASCONCELLOB :-Disso o honrado senador: •E' vlncia, o Sr. Faria Lobato; agradeço tanto essa, como a 

proroito da constitui,i!o que não façamos lei alguma sem outra referencia de que se servia S. Ex. para comme
utihdnde publica. • Sr. presidente, doeu-mo que o . morar os serviços do Sr. D. Pedro I no Brasil. Se, poi•, 
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'ós n1io eon~esta, so os conlessa, não será illogica a oppo
ilicilo d<1 nobre senador~ Devemos tu~ o o que somos a 
esse graodo príncipe, repetir sou nome é rec~·d•r o qu" 
fomos o o que somos. ~las niio devemos dar s1gnal algum 
do nossa gratidão I~ E' manifo•ta contudir.cão, 

Sinto muito, repito, qne o honrado sAnador se enuo
ciass" d~.<t" mo1o. porqaanto, 11ilo lenno acanbamonto, 
vanglorio-rue, pelo contrario, om declarar que é um dos 
projectos que a.ssipei com a maior sati•f•çllo .... 

Ei-las: 
Annuus ezactis complrtur mensibus orbi1, 
Ex qu" relitjuias, divmique o1sa parentil 
C1111úidimus lerra, mtll•la•gue 1aco·a• imu1 arai . . . . . . . . . . . . . . 

0 Sn. FERREIRA PENNA :-Eu tambem. 

.Annua vota tamen solrmnesque ordine pnmpas 
Ezacquerer, 1trueremque s.i1 allarta duni1 

' . . . . . . . 
0 Sn. VASCONCELLOS :- ..... porque entendo que O 

vicio que mais pólo degradar obomem, e qae elfdr.lt~a
mente mais o degra1a,é a ingraurlão, e o povo busile1ro 
se mostraria de certo, muito ingrato, se porv~ntnra n«o 
visse equipartrto ·o dia 12 de outubro ao dia 25 d~ 
marco, no dia 7 do setembro, AO dia 2 do d~zembro. 

Porv~nlilu fiz eu alguma innovac~o em nossos e~· 
tylos, como pArec·eu ao hnnra~o senador p•la provint•ra 
das Alagôaa? Sr. presidente, aq•rl A•rá. a lei do 19 de 
Bgost~ de 1848 que diz assim: • São sóm•nro de fes.ta 
nacfonsl os dias 25 d~ marco, 7 do setembro o o ~nnl
versario natalício do impora tor, o só est"s e os dom1ngos 
o dia! santos de guarda sPr~o feriados nas PII1ÇÚ"B pa • 
blitllls. , Não faço outra consa senão completar a lei de 
18~8, em meu conceito imperfeito e d~fectivo. 

E•go, agite, ellrelum cuncti C8lcbremu1 honore1 
l'osaamu1 t/8111os atque hooc me 1acri1 quot onnil 
Urbe V8líl po1ila lemplis ••bi ferre àicatil. 

Nada llltill rlirei, voto pelo projecto. 
O SR. JOD!M:- c~mo o nobre s•nador ao~b, d~ 

cilnr uo~ versos ~a Pneirla dft Virgiio, nilo qn•ro ~Aix•r 
dr• citar-lhe lambem outros de que ~goram~ Jemb•o; e 
qna vêm muito a proposito destas hnnr's q•te B'l f<1efn 
aos quo governíio ou teeiJI governad '· Trata-sR d~ Ulll 
prin~ipe, hrobem O. Pedro, durrue f!Q Coimb,., .qn~ 
governou Portugal como rog•nto por alg~ns ,nnos, nom 
a maior gloria H sa~i:;f:•cão publica, e ;;. qnem, quando 
acabou o s~n gnvernr., qoiz o p••volevanlarum• ost•lna: 
e! te, s•b•ndo diAto, veio-lhe ao encon&ro, como r.,fere 
um poeta cbssico, e que é verd.deiro, e di.se-lbe o 
seguinte : 

Mas, diz o honrado senador, segno·sa da adopção do 
projecto grande prejuízo, pQrqne, qundo ~areeemos do 
trabalho, é quando vamos augmontar os dJas santos. • 
Eu já observei ao honrado senador que eJio lab?ra em 
engano, e não repetirei a po~deraçiío que produu .. Mas 
será um desastre para o pau, :os nos•as rendas dlllll· 
nuiráa sensivelmente e o nosso commercio tloará p•~a
lysado, habituaremos ao oclo o pwo, porque a troa .d••s 
de festa nacional accrescent~mos um qu~. n~ mut~a 
~'p!nião devia aer e 6 o prtmeiro 1 E sem dGvi~a. se nao 
fbra o Sr. D. Pedro I,. não toriarnos o dia :15 de muco 
~o dia 7 de 1e•embro. Nós, Sr. presidente, temos bello 
Aspolho não longe do nosso territurio, ~ p_odemos vêr 
qnanto o Sr. Dr •. Pedr~ I f·z p~los ~raSIIwos n•s. de· 
piora veis divis~es 1ntes11nas que excttllo e perpetuão a 
guerra civil nos povos visirobos. 

Poderiamos, talvez, ter cons~guido a nossa lndepen
dencia m•s não seria, como bem ponderou o nobre 
senado~ referindo·sd & um discurso de um outro illus· 
tre sen;dor já li nado, • Não 1eria uma independcncia 
que não custou uma IÓ gola de 1angue. • . 

Sr. presidente, v. Ex. lembra-se qGa qnan~o o Sr. 
D. Pedro I deixou o Brasil foi para ir cobrir-se de 
gloria no yelbo mundo. 

O Sn. VISCONDE: DE :MARANGUAPE:- Apoiado. 
0 Sn. VASCONCELLOS: -Aos 36 annoR de idade j:f. 

olle não existia. 
nlorreu moço aintfa para a nossa saudade e para o 

?tossd amor, e maduro para a sua gloria •. • N:to h a, po!s 
inutilidade no projecto, nenhum prejutJO du!le pruvr
ria, Pelo contrario, esta ioléa deve ser unanimemente 
~pprovada na cnsa (Apoiado••· porque só •s•l01 n~s 
patentearam os á posteridade quanto nos mereceu o pri
meiro imperador do ürasU ( Apoiados). 

V. Ex. obstou que o honrado senador prose~nbse om 
uma observação quo ia a prinr.ipio !azentlo; ·nu por Jsso. 
em respeito a V. Ell:. c ao regimento, ~bste.nho•m• de 
dar toda a expansno aos sentimentos ~e muoha alma. 
contentando-me om ropotir aR bella~ palavras quo em 
circum&tancins annlogas o amor e a piedade filial inspi· 
ráriio a um beróc, as quacs rosumom todo o meu vensa
mento. 

• N1Io, L11zit1no povo, eo do ecnsinro, 
• Que eSiatua ao meu nome se dedique. 

E depois de dar os raz~es em que1e fnnd•v• p~u rejei
ta• est• presente, razõe.i tndas di,,t.das p•h bom sonso, 
o o conhecimento enct, do qn• são os homens, pnrtlcu• 
larment<J esta parl6 mais numerosa do puvo, a que os 
latinos cbamlo 11811!osa plehs, sempre volovel, &Pm• 

pro lnce>nstante, o munas vezes domina~a por paixões 
más e por iostinctos destruidores, continuou dizendo : 

• Porém, se vós illn•tros Jl(lrtu~uez~s. 
• D<s•jais cnns•rvar meu nome et•rno, 
• Nilo é preciso o marmore s•• lwrbo, 
• 811~1a a lrarlição de P•is á llihus 
• Cum llol saudade transmittlda. 

o Sa PENNA :-Como r.z esta projecto.
O Sn, Jontll :- E uepois termina. 

• ••••••• •Qu' estas bonr3s, 
• Quem cheg{ coro justiça a mer•ctl-Jas, 
• Tambom sabe atrever Bd a de~proza-Jas. 

Com estes sentimentos de verdadeira nobreza e ab
ncg ·cãu daquelle príncipe p•Jrtuguez conforuu-me eu 
multo, e como não fui rste o Ufli•·o exempfo,le virt~ ies 

. naqGeJia nação, creio que em ma terias destas é neaes• 
sario som pro mnita ddliC11de1a em attenção a IIJelin~ros 
qu" convé:u resp•nar e qne não siio proprios sóroente 
dos tempo• remotos. 

NingneiD maiR p~1indo n pahvn. fl.,. u a dls,uss:to 
en~•rroda poJa falia de numero p"a vut•• r se. 

O Sr. pre~idente doo p~ra or~elll ao dia da sepuinte 
sessilu : 

Vntooito do prnJecto, cuja diseusslin fl~oJt Pn"crrad3: 
gn di,e.uss~o rla propo.iiç:io da camu .• d·•s Sra. tlopu

tados, que manda vigo~ar a lei do orçliíllent~ vigente 
no oxmlcio do 18G2-1SGS; 

1" dita. da proposição da ma1m• cnm11ra, nutorbando 
0 governo p•ra adiantar á com P""hia hrasil•ird da p~
qa"t"' a vapor ~ ilnportanda de (i m•'7.•R do sua sub
vonci\'o, n !"'" trnl•~r d' nnvaç~o dn r.ontroto 

Lovanto~-se u iO>oiiu :i 1 hora e ~5 miuulo< da tarJo. 
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1'011 l!ieS!iiiO, 

E.\1 13 DE SETEMDRO, 

Prcsidcncia tl' Sr. visconde de Abacté. 

Senhores, podu-sc-ha en\Gndor que o po,Jir ou a PJ· 
Javr;> 0111 primeiro Jogar ó uma f,tlta do r.ortezia para com 
o distincto membro do senado, a quem mo refiro, o cujos 
luzrs a resp~ito de ohj;Jctn quo 10 discuto sfio Ó•> maior 

SumiAnJO,- Expodicnto.- Ordem do dia.- Dh do 
festa nacional. - llosolncilo sobro o orçament?. 
Discursos dos Srs. ~iscon~o de Jequitinbonha e vis
conde da Itaboraby. 

morito; dovo, portanto, dn9s palavras ao srnlldo p~rn ox
ptlcar este meu rror.odimonto e o faroi lembrando ao 
senado quo em tod"s as reuniões scientifieas, nas qnaes 
se tcw de tomar deliberoçúos, ó osty!o fal/arem semprd 
os membros presentes mais modcrrws. 

O Sn. no~n.io DE PIRAPAUA:- Nos tribunaos tambem. 
O Sn. vrscoNnE DE 1EourTJN!IONilA:- Nos tribunoes, 

diz-me, o nobre scnaoor por Pernambuco, acontece 
a mesma·cuasa. 

A's 11 horas monos .5 minutos da manbii, aclun
do-se presentes 30 Srs. senadores, o Sr, presidente 
abriu a soss[o, 

Lida a acta da anterior, foi approvada. 

EXPEDIENTE, 

0 Sn. 1° SECRETARIO leu Um Offi<lÍO do ministorÍO dos 
negocies do imperio, n1~ompanhando um dos autogra
phos da rosoluçffo da asscmblóa geral, que regula os 
oJTeitos civi~ dos casamentos de pessoas qu" professarem 
religi:!o dilioren to d~ do estado, na qual rosolnciio Sua 
.Mage,tado o Imperador consenlo.- Ficou o senado in
teirado o mandou-se communicar á camar~ dos Srs. 
d~putadoJ, 

ORDEM DO DIA. 

DI,\ Dll !'ESTA NACIONAL, 

T~vo log~ r a votoção do projecto do senado, doclarandO 
de festa nacion~l o !li~ 12 do outubro, cuja 2' discussão 
Jlcira encerrada, e passou para a 3." 

O SI\. Y ASCONCELr.ns requereu a dispensa do inter
sticia, o fui approvada. 

Achando-:o na aolto-camnra o Sr. ministro da fa· 
zonda, for.i•l ~ortoados p:.ra a deputação que o devia 
receber os Srs visconde de Jcquitinhonha, marqoez uo 
l~nhaem e Silva Fon'JZ, o, fPndo introduzido no 
balão com as furmalid,de~ do cstylo, tomou assento 11a 
mesa. 

RESOLUÇÃO SODRU O ORÇAliENTO. 

Entrou om 3' discussão a proposiciío da camar3 dos 
Srs. depolndos,que ma!td:l continuar cm vi~or, no exer· 
cicio de 18õ2-l863, a ld n. 1114. de 27 do setembro 
do lSGO, demta·lu para o exercício de 1861-1862. 

O SR. VISCONDE DEJEQUITINHONIIA:-IIontem 
pocti a p.tlnvr& para fazer algumas rdlexões relativamente 
ao projecto do rei que se discute; des~jando, porém, qu; 
ot·o passasse pura a 3"di~cussiio, o contando r.omabonevo· 
lenda do nobro ministro da filzenda, cedi da palavra. O 
JJohro senador para provir.cin do Ilio do Janeiro, quo 
tnmb~m havia podido a palavra, julGOU convdlli~nte 
corter delln. As observzccr,s, quo tenho de fuzer sobre 
esta ld. podião prescinuir d~ pmouca do nobr~ ministro 
un f;;zend.t; tlaqucliJs, porém, que dovem reuito prova
volmont•J ser fo:itas p••l" nohro sonadc.r pela proriucia do 
Uio do d~ J •nciro, uiio posso diz~r o mesmo, porque 
notoi a occasião om quo S. Ex. pctlin n palavra {(aliava 
então o nobre mini~1ro da fuzrndaJ, essas não poderião 
nem P"'lrm do fórmn alguma toro merecimento qua 
,jemprc tnom as observaçlins f•itas por tiio distin•l!O 
membro da CSS''• n:io so nchanuo prdsente o nohro mi
li istro. Erl, poi<, do mnn devo,· pedir hojo a palavra; 
cont.,va qu•J o nobre sonaJor peh provincia do Rio ito 
J.lndro t'mhorn 'I fWdis•o, O COUI~ lJUO ninua O fará, 
porque S. Ex. j:\ o mlnif"stou. 

O Sn. J). n!ANOEL: ·-No soprou: o tribunal do jus
tiça, na relação, não, 

O Sn. vr~cONDE DE 1EOUtTrNnON!lA:- Eu nesta casa 
sou mais moderno do IJUO o nobre renador pela pro
víncia do Rio de Janeiro, m~is moderno por muitas ra
~úes ; dellas uma sómente mencionarei. 

Se me avant~jo cm idade ao nobre senador pela pro. 
vincia do Rio do Janeiro, desmereço emquanto ao me
rito intollectual, o é deste que so trata n> oecasião pro
sente. Asdm, descul)le o nobre mrmbro ter eu peuido 
a palavra para encetar a discnss!io lwje. 

Sr. presidente, haverá intere•so, ou doduziNe·ha 
vantagem de fallar ou primeiro. Alinhas propooi~6· s não 
são inteira e absolutamente orthodox~s, ou n:io teom 
aquella autoridade que devem ter o teem na realidade as 
propo~içilda, observações o opiniões daquelles que srro 
protissionaes, e que, para hot:ra do paiz, mer.Jcem osso 
titulo e osso conc~íto; ns minhas serão corrigiJa~, e enttio 
o senado será devidamente informado na discussao que 
deve tor Jogar hoje. 

Sr. presidente, nada prometto dizer qu~ sPj~ digno 
inteiramente da approvacllo do senado ; vou provocur, 
senhores, uma discus>ão a ro>poito do úbj"ct~; mas, 
dir·se-me•ha : • Esta já tem havi.1o • ; con.,orrlo : tenra 
fallado, selll duvid~ alguma, membros muito distb~tos da 
ca•a, intciram~nto qualificados, cuja I•aJavra é notori· 
sada nesta mataria, e por isso paroc0ria que a discus
são está esgotada. 

Ma~. tendo ainda do fallr.r ~quello que por cinr.o sn
nos foi ministro un fazenda no nosso paiz, e em uma 
crise ou crises, a su~ falta, Sr. presidente, é uma ra· 
zão para •c entender sewpra que a ma teria não está os
~otaJa, E' nocessario, aléill disto, sonllores, que se !o
vante no senado a voz que sustenta o rigorismo da lei 
de 22 da n~osto de 18GO, essa voz não foi ainda bem 
~xplir.ada, não satisfuz, porque o que disse o nobre se• 
nado r poJa r•rovincia do 1\io do J.neiro, foi contest\dO 
~om igual autoriaade pelo nobre 1uinistro da fazenda 
3 por isso o certame ainda pódo crer-se duvidoso n:i~ 
sabemos a q11~m port~nco a vicroria; e ~~ accrcsco'ntar•. 
mos a os tas obserruçúes que acaho d• f,.zer o modo como 
o nobro Eenador, OX·JUini>tro da fnzonda, meu digno coi
Ioga pc•h província da Bahia, so cJplic~u na casa por 
duas vez"s contra ns opiniilos do nobre ministro da fa
zenda, devo eu coucloir que a questão nãG póde ainda 
e5tar osgotad~. 

Oucnr.aos, Sr. presidente, coro toda a nttenciio o 
qno d>zom membro.< dn casa tão distinctJs; a matarh 
oxigo toda n rdlox:To o pru.Jencin, nada mais coAsontaneo 
com os osrylos do seontlo, com o seu putriotismo, do 
qno exnmrnar pr' fundamenta uma quost1To quo tom 
como j •i so Jrsso na C;>Sa, occasionado a demissão do uU: 
miniHorio, vllligi,Jo pungBntomontu uutro, o, no rnou 
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iuizo, descontentado inteiramente o puiz, Já vil V. Ex. · conftança, c por consequencia, par.\ que dircutirmcs nós 
<Jna é no meu juizo; será talvez esta proposição profe· o orçamento? 
l'ida por mim ~or fali; do observociio o da experiencia, E uesta occasião permitia· me V. Ex., porque tem 
por náo l<r esse Uno politico o economico para desQR· inteira li~ação, que eu digiL ao nobre Eenador pela pro
tranhar das opi~iilcs do pniz o verdauoiro conceito que vincia do .Rio· Grande do Norte, que me fez a honra de 
se f,z da lei de 22 do agosto de 1860, referir-se em seu discurso ao que eu disse sobro econo-

Se V. Ex. me foz a honra de atton1Ídr ao que acabo de mia, isto é, que {loderião cotas montar ao valor de 
dizer, se o senado prestou tawbom attençilo ás ob,erva- 7,000,0008, ~eclarando o mesmo nobre senador que 
cues que fiz, so, além disto, be recordar de que é 0 ora· esp~rava àe m1m que o 1Jzes1e agora; não, não o faço, 
dor, que tem vgom a honra dtl se lho dirigir, acanhado d~scul.pe·me. o nobre senado~, porque na r~alidade seria 
o sempre tímido, quando se trata de objer.tos desta or· dtsc?llr ~ lei do orcamen.to agora e cm mato. 
dem, e ainda de outro~. deve concluir que fallo hoje E mais prudente da m10ha prme conllar no governo, 
dob1ixo de uma dupla imprcsliío, que poderosamente in· usperar de s~as luzes e de 100 patriotismo que f,ça 
flue sobre mim, e tila-rne toa o o c.nimo rle poder expri· e~sa~ econorn!as. Eu, como o nobrH sen•dor pela pro· 
mir·me com aqualla franqueza que U1a duvo. Vlncia do Rio•G;a.nde ~o .Norte, quo tambtlm deposita 

Senbores,~>lómdas qualidade$ naturaes eintellectu1es c~nfia~çl na.admmstraç~~ ~ctual, co.ntamos que o mi
que influem cm mim, ha duas causas poderosas para mstenu contmuará. a dmgrr os de!llnos do paiz: 1re· 
que eu seja o mais quq fór pos.,ivd succinto nesta mate· n ~um de nós deseJa. q~e ~ppore.cao ob&t~r.ulos que o 
ria: n primcim ó que o cucorrarnont•J das cam•ras está pnve'!' de. ver est? mm1steno v.bnr as camaras no mez 
determinado para depois de amaohii., para 0 dia 15, de D!aio; 1sso sena um .grande mal, como a.cxperiencia 
qae o projecto está na 3" ;li~cussão e que 0 nobre minis· tem Jàdemonstrado: entao dará olle c?nt.a de sr,. Portanto, 
tro da fazenrJa, por um acto d" beni~nidado que ~u não desculpe o nobre senador .pela pronncu do R10·Grandc 
posso ach;.rcxpressões para suill·:ienterneote cncarecê·lo, do Norte que eu ne~- sauslaca a S. Ex,, nem campra 
~ coru qu~ Jh'o agradeça como devo, veiu br.je sómente !ambem n~sta ocrasiao aqu•l.lo que pro~atti: .farcu.os 
para ouvir os 11radvros que tinbii'> pedido a palavra Isto em mal.o,, cos!ou convencido.deque naotcreldocen
lwnt~m: á vista Ji.,to poderei eu ser ex.ten~o? Certa· sur~r o minlsteriO. actual rel<tlvarnente a econoroi11s; 
rn•nlo, nlio. A outra causa ó qae depois do mim tem do cre1o que ~·ll.e e; ta d10posto,. tem tomado como timbre 
falla: .o nobre seoa,Jor pela p1'<•vincia do Rio de Janeiro; de !~a admimstraçilo eco~om1sar e zelar os diuiJeiros 
eom que ancícJ"de ufio estur.í 0 meu espírito soU:rego publicos, e arrancar o pa1z do abysmo em que se vai 
:ilara oavir o nobre seuador? ' sepu'tando. 

S 
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• J d • .Mas, pelo que ou disse, Sr. preslàente, poder-se· h a 
o eu, r. pro>~ e~te, me emoro u.m nunuto !Dais concluir que ainda entendo que o re ucric11mto do 

do quo o q?e me ó 1 ochs~ensavcl pnr~ dJz,·r o q11e suno, nobre senador pela província ào Amazon~s fo1. inutil 
:om~~llere1 um verd~<leiro roubo f,lto ao s~nado nesta Senhores mudei de opini~o.... · • 
occ>slao, ni'io só de 1nf"rmações importanMs, como du ' . 
prazer que so tem sempre qu.<odo 80 ouve foliar n11 lri· O Sn. FERREIRA PENNA :-E>tlmo multo ouvir Isto, 
huna com cloquencia·. co1n s~b·r. com pruJoncia, com O Sn. VISCONDE DE 1EQUtTINIIONllA :-.•. e tanto mu-
prntica doanegücíos publicas. Assim, n:ioes~ora de mim dei de opínião, que rcqudri bontem qne o Sr. ministro 
o sonado scnilo rtnns oa Ires cousas, mais ou menos. da f.zcnda viesse assisnr :\ 3" discus;ão. 

Sr pres.iclente, não crmei s11 <lisser que n solemnidade O Sn. D. MANOEL :-V. Ex. está arrependido do que 
que tem udo a pres<•mo discn•são, ft~i wnis devida á ín: fez, · 
telligt>n~ia dada p11lo nobre mimstro da fa?cn~a a alguns 0 Sn. FERREIRA PENNA :-Não apoiado, pelo con• 
~rtigos d:t lei do 22 de ng~sto de 1860 ào que aos oh· trario. 
J'ctcs contr,údi>S na resolucao que se discute. 

Esta proposic:io, Sr. pre,idente, JÍ f.,íexpost~ nosenadü 
pelo nobrd S•lnii~Or pela província do .Rio· Grande do Nor
t~, que, enr.clan•Jo ost11 disc,ussfio, àissu pouco mais ou 
w~nus, e com Jin~u:Jgem muito mais acerta la, o quo nca
}Jei d<J expor. Conf·sso a V. Ex. quo, adrando-me enf~r
mo e lendo nos jorna,•s o rerJaorimonlo feito pelo nobre 
sona~or pela provínr;i~ do Amazonas, para que fosse 
conVIJad? o nobre roiotstro da fuz~nda para vir assistir 
á esta dmussilo, repugnPi a annuir no pensamento elo 
nobre senador, a quom tive agora a honn do ref~rir· 
mo, c declaro a V. E~. fruncamante quo não achei utlli· 
d.1do alguma: p~rcceu•me que, se dol'ilra vir o nobre 
ministro da fazetlila as;istil· :\ c<t~ discussão então do• 
vião vir todos os outl'os miniotr"s... ' 

o .sn. D. M.INOEL:- Apoi~do, isto 6 que era coLe· 
rcncia. 

0 Sn .. VISCONDE DE JEQUITINIIONIIA: - .. ., e qne o 
nobre mtntstro "" fuz·Jndu nrro duvi\ra ser quem pa· 
~rnsse p~las culpa~, quo pod1·rião sur notadns no senado 
Julguei demais, Sr. prcsidcnlo, quo osta di~cr1ssilo de· 
"VêrJ. snr ptnfu~ctol'ia, porcpw, a. tdio sür, discutil'iamos 
duas v~zc~ a le1 do orçamento; ó num lei de prum.uçiln, 
como 1qu1 so chamou; duma·la·hei c11 t.llvoz Jul du 

O Sn. D. JIJANOEL :.-Oh I oh I 
O Sn. VISCONDE llE 1F.QUITJNIIONIIA :-Esta, Sr." pre

sld~nlo. não é a primeua vez que rue aco11t~ce · UIUdar 
de .o~inião. 

O Sn. SILVEIRA DA AloTTA :-l;to é verdade. 
0 Sn, VISCONDE JlE ]EQUITINHONIIA :-São tão varios 

os aoontecim6ntos pularilentarcs .... 
O Sn. Dus DE CAnVALuo:-Apoiado. . 
0 Sn, VISCONDE DE JEQUIT!NHONIIA :-.. , !~O ~XIra• 

ordin.uias as contlngencias dosta vid11 politir.a, <JU9, n 
f~llar n verda~~. ninguem póde ;;ssavcrar qne amanhã 
ha de ser d• mesma opinião no quu é hoje ! Não ~6 ma· 
dei de opinião a respeito deste l'rquArimonto, corno até 
ngr11d~ço ao n~bro senador o t,l~ feito; foi de grande 
van!Dgcm .... 

O Sn. FJ>noEmA PENNA :-Tanto que V. Ex 
mais do que eu tinha requerido. · 

rcqaorru 

0 Sn. PRESIDENTE:- Altenciio I 
0 Sn. VISCONDE DE IEQUITINIIONIIA :-E saiba mais 

o nú.bre senador, uu _por:~illa que lhe lcwbrc, qu 11 ~ 
seTVJ('O que prestou ~~~~ lo! sórneuto ao s•,nauo; S. Ex. 
IliC~Iou um •·clovnnll;Hmo sorvko ao miuiowrio actual. 
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Fie va ~ubl~ n pcsi(-iin ao mini,t••rio, fic,va incerta, 
m•l s•gar11. sujella a mil confitloracilas, uma• b.voraveis 
ontra.s •1Nfavor,ureí~, o um miuharo, principn.twct•to um 
ll•ini<tro da f,zonda, que se acha em um tarr·•no pou·'o 
~·~uro, r.iio p61e m~rchar dA manoira a promover a pros· 
r•riflade do paír.; Prll, pois. índíspensavel qll~ esta qQes· 
llo BA agitaqs,, pnrn glvrir. ou pamdeoerodito do mirJisterio 
~ctaal ; uma ou outra cousa se devôra seguir. 

O Sn D M•N••EL :-:-O requerimento foz desc~brir a 
s illilo nas fileiras dos Cullsorvadoros, 

0 Sa. VISCONDE DE ALPUOUEIIQUE : - Quo BCÍSÚO ? 
A<ura ver4 ... 

O Sn · VJscnNolll Ol'l JliJOUJTJNI!ONJIA : -Eu entendo 
que o n••hre ministro da fo~enda ficou mais firme fffi RAU 

t~rrvno. Permill• o Sr. mumtro, p•co·Jhe mil per~il-s, 
u•as devo f .. l1ar com franqu•~a. t1 r•ão sou suspeito, se
nhores, porque já tenho dito· em outras occasiões que o 
m•u gr•n~" def,Jto era t~ão saber amM·, e f'ar cnnse· 
quencia não encontravQ sempre amortl, não os pro 
~uro; foçu ewtas e rou<ras deelaracõos do fun~o da minha 
consoJon•·ia do fundo da minha alma; se orro, é ddeito 
ao minha intelli~oncin, e nunca de minha vontade, Fi
cando, port•nlo. ~r. vresideuto, a vícto•ia rlo lado do 
nobre ministro, pre•tou o J10nrad~ membro poh pro~in
cía do AJnazon~&s um graruje sorvico ao míuíblerío. Não 
soi se o tinb4 em visu1 .... 

O Sa FEt\REIIlA PENNA: -Tinha cm vista 3 utili· 
da<le publica. 

O Sn. O. MJ.NOEL:- Só~ 

O Sn. F~nREIIIA PENNA: -E a importancia desta 
Uis;us::âJ. 

O Sn. vrscoNDE DE 1EOUITINUONIIA: -Nunca contei 
que "li• fosse soJ"mne. u aiuaa estou convoncJ.lo de que 
a sol•rnn•Ja 1e fut do vida á qnestiio da tnterprotaçiio úa 
l~i d• ~2 ue agosro de 1860, por~ue todos os m<mbros 
du &enado estavãu dtspootvs a nàu dlli~Utir duas vezes li 
ld do ~rçamento. 

Convenctdo pois, Sr. pmidente, de que a discussão 
!JI 11111 v que o f~oi, não Fó porque o nnbr11 ministro da 
fazenda de rnomtrtlu c;o}Jalmentea )lll<lt,ihilid; de, se não a 
ox•cl!dli·• d • iutellig- ncia qoe dava ao artigo ou artigos 
da lN de 22 ue agtlstt>, puder·Sf1•ta dizer, Sr. presi· 
~e te, que r.om •·•ta viclolia <teu -s• de envolta uma 
dorr~ts, e nq111 já s~ tem d1tn i<~o. a.• f ·lhas p11blicaa i• 
o teem denunr.iat1o, o a impr~sFilode muita gento é e•ta: 
com a victoria deu-Na de envolta uma derrotai A victo· 
ria o senado a conhece bnlh•nto em todos os seus re
~ulta~ .. s f O sen:.rlo o lf'RiliC!!stou onvinrlo as proposíc~os 
do not1r" ministro da f•~enda I A dorrota, a o o nobr;, 
ministro d.1 o~ri•·nltnra, commerr.lo e arte~ ... e obras 
JIUblicas .. Sr. presidente, V Ex. dar·m~·hs licPnça que 
diga a minha opinião sobra est• assumpto. 

V. Ex. snb~ que eu estou acostumado aos estyloR in· 
glezes, e gosto muito do mo~n como ''iJDPlle parlamento 
funnçionn; dosejára quB nós o imita1semos, so n4o em 
todo e por to•ln, o o menns Pm grande parto ou na.• cansas 
Pssene1aes, Na lngfat•rr.t, Sr. prMideote, a diverg~nr.in 
rle opintnes •ntro o n"!Jro ministro da faz~nda e o nobr~ 
ministr? da agricultora, Mmmcrcio e obras publicas nilo 
prodnttrt;l de ftlr·ma algo ma a rotirada do um ou de 
outr~; p•lu cuntrar\o. seria rerobida a divergencia de 
cptnrilo do nohr~ ruini.mo d• agricultura, cornUteroiO e 
obras publica• como co.usa muito natural, muito tdvial; 
muitu politicn e muito digQa dos membros de um mos, 
~" ~aLinot~. Nilo sigo, portanto, nom partilho as o~ti· 
PIO~• d.~~uullos J!U•J ont·~nclem 'luo, porque o !lULte .wi· 

ni<tro d11 agri~oltnradi vrrge da lntclligoncia qne se deve
dar áqoelln< arrigos da !ri, o gabinoto não pó de marcb•U 
p lo c"ntrario, qu••tüos de alia monta, Sr. presicloote, 
•ào c~n~i1"radas livres pau com o gabinete daquolle 
illostradissimo pni~. llortve nada mais importante em 
alg11ma ou1ra nação do qne a emancipação dos catholicos 1 

Porvontura e.<tavilo todos os membros do gabtnete 
t'm 1819 rle accordo relativamente ás medidas propostas 
por •ir llobert Poel? Comr-reiJoodia todo o tabtnete as 
nereosidAde~ dn•IUilllo paiz rdntivameute aos cereaes, 
como cnwpNhen··~rão aquelles que propuzerão e sus· 
t"llt:lrão a' leis que boje sno vigentes na Inglaterra ? 
Certamente que não, E não silo estas qnestaes, questões 
capitaos, qu•st~es Jmportantissirnas? Como, pois, diver
gindo o ntbre mí01stro da agricultura da opinião dada 
pelo sen coll•g• pelo qnr conr.Arn~ á intelligenr.ia d~ tae~ 
o raes arligos da l•i de 22 ele agoblo, ba de produzir 
cfl'eitus contrarias? Senhores, ba alguma pessoa no 
murido qne pretenda que os gablneteR, quando fnnccio· 
não, funcdonem snmpre com uniformidade de pensa· 
monto ? Ru wio q~e. •o h~ al~uma pessoa que tal pAn· 
se, eng<n •-se rerlondament•; discutem-se os oLjectos, 
pó,Je-se chegar a uru accordo un,nirne; se se nllil chega, 
porém, • este ar.cordo, toma sobre si 3 rcspon•abilidad8 
o Pliuimo da repartic5o competente; e iRto nAo é nada 
iMonv,niente em um paiz onde os wo01bros do gabin~te 
t•em assento nas cPmaras, porque para ~ll>tentar a opi• 
11iao que o ministro da repartição pref"re, tem elle a 
p.<lavra nas camaras, e por consequencia os outros não 
teem obri~aç:io de a seguir, e o parlam•·nto decide. 

A admiaístração n~o peftle nada do {tlrça o de activi
dade, i•tn ó, o principio da solidariAdade em nada se 
enfrnquecc; portanto, por que motivo hei de ~u crer que 
o governo pard··u de força mural, soJTreu uma derrota, 
quando o sonado, a s11a w~lúTHl aceiton, couro expres
••raento o I• rn f, üo, a intollígencia dada pelo nobre mi
nistro da r,zeuda, 11la que tem de ~xecutar a l~i? E 
tanto rnaís quandQ viu o senadn e conhece que' da intelli
~encia uada pelo nobre mir,istro da fazenda n4o ae 
stgue a d<Jogação da lei de 22 de agosto do 1860. 

O Sn. DIAs DE CAnVALRO; - Apoiado. 
O Sn. VrRCDNnE nE JEQUJTJNHONHA : - SA este faRsa 

o corolhrio necesFario dR opinião do nobre ministro da 
f,,zenola, alguma difficuldade haveria na marcha da admi
ni>tr•ci!o a "''" reRp~!lo; mas qae não rrsulta, na rca• 
lidarl•, o n!,!Jrc Pllnistro da fazenda o demonstrou ao 
senado; 1 é sensivol a todos que outras restrir.ções exis• 
tem na lei, e cu acrescentarei ao qu~ disse S. Ex., para o 
que lhe P"CO mil perdl!os e venia, rostrir·cl!es muil<i mal~ 
importantes do que essa, porque essa tl ~x•qnivel; essa 
'IDO pretendem os nobres senadores, essa que pretertdeu 
" •~ommisslio q11an~o a propoz, essa da diminuição da~ 
''"'"' co1 cirr.uluçãn, não é eir:•qaivel; as outr.1s •ão 
lll:ois import"nlcs, •~o, portanto, mais roaes, hão de, ti 
Verua~''• }JrodnzÍr UID efl'eito )eniO, porém e•taVO; esS;l 
n;lo f~7.ÍII ~euão nggravur a situ; ç:ío do paiz, essa nll'o 
fo~ziu >nulo dern"IISlrar quo OR 3U!or;s daquella hi, 1\ 
imltncilu d~s astroln~oe, tinMo-se embevecido corn o 
··xnmc doa astros s~m olhar para o abysmo que tinMo 
J.}J •IX" dos pA•, quero dizer, tinblio sómenle pro~urado 

n<os liVI'O' ou sciencin us r~grns e os preceitos aeraes, 
surn so ooobnrn('nrrm r.om o estado do paiz, sem se ÍPl• 
pul'\ar~m com "' ctmdic~ns pr•'dornlnarotes cm que se ello 
,,cha, comhcõu, int~iramunte especiaes. 

Tal rostdeciio, portanto, nuo ~óde ser executada 
t:tl <J•t~ol, e ue•ll ~o pó·io diur que t<Stava r.a rnouto do 
cur.t•o l 0i!lalivo, quan~o vutuu a lei; o porl!litta·.a.~ 
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v Ex prrmittl o S~Mdo que cu lho lembre nmr.s' o' Sn. D. MANOEL:-Mu o Sr. viscontle de ~tabo
palavr~s ousrulaa que proferi no sessão de 14 de julho rahy nllo qniz executar e foi convidado pua mlmstro. 
do anuo passndo. Ainda er.~;rmo, incapaz do f~llar, llr· O Sn. VISCONDE DE JEOUITINIIONRA : - So o senado 
rastan1o urna: viifa morta, desrjosn, porém, do expri • approvasse 0 meu projecto, eu continuaria no mlnisterio, 
ndr o meu pensamonto, dis1e : (Lendo.) • N~o quero o iria executa-lo; se, porém, o senado o rej•itasse e acei· 
embaraçar, nem pôr um grão do ar <la na roda deste tasse as emendas da commissito retirava-me e qualquer 
projecto, porque o creio tal, qoo se não ha de execu• dos membros da commissl!o vi~se executa-las, contando 
tar ; estou quo havarA tn1rt~ d1fficuldade, tantos absor- comigo em opposicão franca e leal, porque. eo nlo que• 
dos Rppareceráli, quo no Um das contas não se ba de reria em tempo algum tomar a responsabilidade de um 
exoontar sonilo um ou outro artigo. • Palavras prophe- pensamento que não era meu, eu não quereria que. BD 
ticas, Sr. preddente, p,rqno a lei de 22 de ago81o dissesse em época alguma que a lei linha sido mal 
e~tá ~e execut:~.ndo apenas om uma ou outra parte, em executada porque n~o tinba sido obra minha, ·porque 
um ou outro artigo ; os que Corão chamados artigos o penaam;nto não era meu; eu não quereria, senbore1, 
mportantos, estão soffrendo dessas mutilac1ies. qoa se interpretasse o meu procedimento por qualquer 
0~ Sns, FERI\AZ E VISCONDE DE ITADOUHY : - fórm& IJUe me pndeue desairar, 

A pubdo. O Sn. FEnRAZ : -Ia to não me desaira. 
0 Sn, VISOONDIIi DE 1~QUITINIIONHA: - 01 apoiados 

dus nobres senadores, se por um' fado mo enchem de ja· 
llilo por ver miahas opiniõ,s adoptadas por SS. EExs., 
trooxer5o um tal saincte de orhica, que é preciso qo~, 
~gradecP.ndo aos nobres senadores o apoiado que me 
derão, lhes diga que, se usei da palavra- mutilação-, 
n«o foi porque entenlta que o nobre ministro da fazenda 
mutilou a lei, porque o nnbre miní,tro da fazenda o 
que fez foi unicamente dar uma intelligencia, que n4o 
fosse tio absurda, corno a intellígenr.la que querl«a que 
lhe dessem os membros da commissão do sanado de 
1860. 

O Sa, vtscoNn~: DE JBoutTINHONHA : -v. Ex. per· 
dOe·me i eu disse- qae puaesse,-v. Ex. sabe quanto 
os adversarias politicas procurão invectivar e torcer as 
lntelligencias mais naturaBs dos actos praticados pelas 
autoridades, principalmente autoridades superiores. 

O Sn. FERRAZ : - Estou vendo isso agora mesmo. 
0 Sn. VISCONDE DE 1BOUITINHONn.t. : - Oh I Senho

res I Appello para o seaado .... 
O Sn. F~nuz: -Nilo me rofiro ao nobre senador; 

digo que estou vendo mesmo isso. 
O Sn. YtscoNDE DE: 1EouJTJNHONHA: - Al1 I mas nb 

Mas, senhores, porqve me hei de demor~r demasiado 
a resveito desta circuwstancia, se o proprio nobre sena· 
dor pela minha província, ex ministro da f•zenda, con• 
fe;sou qae esta lei não foi propost~ por ell~ 1 

O Sn. FERRAZ: -Esta lei? 
O Sa. VISCONDE DE 1EOUITINIIONHA :-A !ai de 22 de 

agosto. 
O Sn. F~:nn,\z:- Nessa parte nlo foi proposta por 

mim. 

O Sn. VISCoNDE DI: 1EQUITINIIONU.\: - Elle aceitou 
da comoois•ilo, a comrai>s:lo é que foi ministro da fa. 
z•n•ia nessa occn&ião, (/lisadaa) a commis&?io é que eu
minou o estudo critico do paiz, as cirP.llmstancias em 
que elle se achava, as suas noces;idades ruais urger;tes, 
~ declarou : • Este 6 o remedia, • O nobre ministro 
resistiu .. 

O Sn. FEnuz :-Discuti. 
Q SI\. VISCONDI: DE JEQUITINRONUA:-,,. conhecedor 

eoruo ti da sit11"çiio do pa1z, lut,.J•lo, pua assia1 dizer, 
braço a braço com as uimculdades, rdsisliu quanto 
pôde ... 

o s~. !:·. l!ANOEL: - o que era hom era que o Sr. 
vhconde de ltabur.by executosse esta lei; eu queria vér 
isso. 

é agora qae V, Ex. estA vendo .... 
O Sn. FERRAZ: -Neste tempo, nesta época, 
O Sn. 'lsaoNDE DE JEoutTINHONHA: - ... porque eu 

cre1o, Sr. presidente, que me tenbo restringido li po· 
siçiio de orador circomspecto (Apoiados), nlo esto11tor· 
rendo opiniões, e.ton fallando com fraaqaeza, expondo 
com lealdade as minhas opiniGes, 

Mas, continuando no que ia dizendo, o nobre senador 
sabe quanto o ser adversaria excita o desejo de iuler
preta~ mal os actos dos u.inistroB, dando-lhes por cansa 
circumslancias que niia existem ou que nonca ellstirllo, 
E, Sr. presidente, eq jrl disse o01a vez nesta c•sa que 
aconselharia a todo o membro do governo, ou em Keral 
a lodo o bomem publico, que se c~mportasse como se 
exige ordinariamente di\ donzella., de quem na:o se exige 
16 que el!a não pratique o m~l, mas exige-se lambem 
que não pratique acto do qna.lse possa inf~rlr que eliA 
pratica o mal; é preciso lovu o melindre a esse ponto, 
porque é só assim que a autoridade publica se fortalece, 
6 sé assim que se pae mordaça 4s invectivas. 

De acaordo com esta maxima, ea declaro ao senado 
que, se fOra ministro ~ estiYesse bem convencido do ~ys· 
tem' do projecto qae p:oponhu, não aceitaria: • Vamos 
discutir, uiria, quem tiver a vlctoria, vã executar a lei. • 
E tanto mais qae as emendas da commissito alterav'o o 
systema do projecto do nobre ex-ministro. 0 Sn, VISCONDE Dll JEQUITINIIONIIA : - ,., mas afinal 

aceuou. Eu não dou consuibus ao nobre ~x-ministro; 
r.ilo, estou bem looge do pretender f,~ô-Io, ape~ar de 
qQe a dJITeronc~ de id~d·• me autorisarla a isto i m'll 
aecluro a S. Ex. que, sa eu tivesse apresentado Ulll 
projecto de lei dohla ordam e fosse elle romettido á uma 
commis;ilo, qualquer quo fo1so o conc~ito, veneração e 
respeito que mo merecossom os membros da commisslio, 
0 u conlirluaria a insietir; o meu projocto l1avia de vir 
,.o sanado tal qo11~ol, ns emendas ltavião de vir igualmente 
t.es qunes, projecto o om~udus ~orilio uiscuti~as. Quaw 
o!)ivcsso u víctvria, quu fo~sc Cltccutnr. 

Ora, Sr. presidente, eu disse. ha pouco que nilo dese· 
jaria nunca que se me dissesse que eu tinha interpretado 
mal a lei, porqa~ o seu pensamento não era meu: 11 
veja V. EJt. se o que oo vou dizer agon n!o é provado 
pela experiencia, Supponba V. Ex. que era ministro da 
f•zenda o nobre sena~or pela provinci~ do Pará e que, 
como tal, dava á lei a intelligoncia que o nobre mi
uistro deu; o que ú gue se entenderia~ JulJiar-se·t.ia 
porventura, como se julgou, quo n intolligencia dada 
pelo no~ro ministro da fazenda foi filha do sua convicc5o 
pura e simplo~mente, I{Ue só a sua iutelligoncia tovo 
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puto nnquella intorprotac:io o não, pcrmítta-se o termo 
francoz, uma arricrc pcnsé, isto ó, desgosto, incom
modo, ropu~nancia do cxocutu uma loi contra seus 
Jlrinc,ipios? N!io perderia a intolllgencia dada pelo nobre 
ministro d~ fazanda e;sa fúrça moral, com qae entrou 
para esta casa o predominou em todos os espíritos; que 
deu á discussão soldmnidado, mas não despeito, quo 
r.nlou no espírito de todos, quo convenneu dentro o 
fóra do senado? T~ria a intelligencia dada pelo nobre 
senador pela província do Pará essa força, osso pros· 
tigio? 

O Sn. D. JILINUEL : - Foi obra tlo Sr. viscondtt 
do Ital1orahy. 

o Sn. VJSCONDE nE JEOUtTtNUONHA :- ... e ouvia 
mais que a lei de 22 de agosto estava escriptll na han-
d eira ~e um partido,... . 

O Sn. StLVEtnA DA MoTTA:- Nogo essa, 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINIIONI!A:- '"'e que tOdOS 
os membros do partido são obrigados, por lwnra da 
llrm~. e para qua t!s~e partido sa não dcsmoralise ou 
desvirtue, a sustent;•-la. 

O Sn. StLVlllnA DA MoTTA :- Elle não dava essa 
ln tclligoncia. 

O Sa. SouzA FnANCO :- Apoiado, 
O Sn. StLVlltnA DA MoTTA:- Isto ó fJ!so, 

0 Sn, VISCONDE DE 1EQUJTINI!ONI!A! - ViCC·VCrsa! 
vejamos so ftm vrz de ter sido o !lebre senador pela 
província do Pará, fosse o nobre senador pela província 
do Rio do Janeiro: encetar-se·hia a discussl!o, versaria 
ella, 'owo versou, ~ówente sobre o conheciwento 
eucto e perfeito da letra e espírito da lei, ou versaria a 
dis•,ussão a resp~íto d·J e~piritu de rAstricção das opi· 
niüc< passad•s e sustentad.s palo Mhr• sena~c.r pala 
prrovincia do Rio de Janeiro~ E isso não desvirtuaria 
ioteirawente a força moral da Joí? Sem duvida alguma. 

0 Sn, VISCONDE Dll JEQUIT!NliONI!A: Qu~lqner quo 
seja o protesto do nobre sormdur pela proviPcia de 
Goyaz, a proposição foi lançada no ser•adv .... 

O Sn. StLVEIRA DA bloTTA :- 1\las ni!o ó vordadoira. 
O Sn. vtscoNn~ DE JEQUtTrNUO~I!A :-.... corre no 

Pai~ e todo conspira pu• prov•r que a;sim é .... ' . O Sn. S1LVE!RA nJ. AloTu:- l:'ulo querer-se quo 
assim sej ·•, mas não é. 

0 Sn. VISCONDE DE ]EQUITINIIONUA!-.... tUdO COnS• 
pira para provar quo a1sim fui. O Sn. SrLVEIR~ DA M,lTTA:- Todas as emendas da 

commissão forão menos rcstriaL'l.•, 
. O Sn. D. MANO EL:- Está a razão por quo o nobre 

sennder Jcla província do Rio de Janeiro não qaer ser 
ministro. 

O Sn. vrscONDE DE 1EQUIT!NIIONI!A: - Portantn, Sr. 
pro•i1eote, cu r.reio quo não commetti um erro dizendo 
quo muito vai do caracter re~onheci•Jo de tmparcíaJidade 
du membro •'O gabinete que pratíooo o acto, e nesta oc
casiiio p~>rque I•iio hei óe !i.;ongear-me de ter atá nisto 
sido tambom prophcta? O senado recorda-se dt• que na 
discussão da respost;• :1 falia do throno eu disse, refarindo
me ao lliioisterío: • E•tima que foss~ Mmetdo mlnis
troda f•zenda o Sr. conselheiro Paranhos; r•iio é grego, 
nom troymo, e por ronsequencia traz par3 a a~minístm
ç:io osso precursor de imparcialida<ío q11e dá tanta força 
aos actos de um homem publko .• 

Assim aconteceu, não era nem 1la esct.la restrictiva 
nem da escola chamada ~~~ líberd;do do credito, e o 
resultado loi que a int;IJigencia, que deu álei,foitomada 
coma filha luteiramente do seu pensamento, E nesta 
oJcasião pcrmitta-me o nobre ministro, n~o ó por in· 
censa-lo, porque não é esse a meu caracter, nunca o 
fiz, qoant•l mais hoje na idade em que estou; ganhou o 
nobr~ ministro conc-ito quo lhe ha de muito servir no 
111anrjo dos negocies publíeos, e vom a ser o de indepen
doncia do caracter: não consultou ninguem, consultou n 
si, explicou o seu pensamento pela fórma por qua o 
CJJtondcu, e o sustentou tal qu,l, quaesquer que fossem 
as trovoadas e !IS Mrufus ào atmospbera .. ,. 

O Sn. D.li!ANOEL :-Foi o grande crime qne com· 
mctteu ; lúi não ouvir o chefe da seita, 

0 Sn. FIIESIOENTE : - Attenção I 
O Sn. D. liiANOEL:- Totlos dão apartes, só ctt não 

OS )'O·SO dar, 

0 Sn. VISCONDE DE 1llQUITINIIONIIA :-Sr. prelidontP., 
" di,cusSlio tMnuu-eo muito sória pelas conJi.Jencia•, 
oel:.s manife;ta,Jes. quo so nzcrilo de p'lrto a pnrto. o 
,,,nadll ouviu com tntores•o, porque creio que aisLo nlio 
'ilava toclo ollo informado, que a lot P·"sou som ser 
o:to proposto pelo uohre ox f.l'úSidouto do conscl!Jo, que 
·Ji ohrl da coJnmis~ão, 'lllc foi olla quem impoz isso .... 

O S11. StLVEIRA DA MorTA.- Quorem que s~ja, mas 
não é • 

0 Sn. VISCONDE DE JEQU!TU\UONllA: - 0 protesto dn 
um membro só nila bahta .... Ooviu·se a reluctancia com· 
qua o nobre minisu o da ~gricult~ra, c~mmcrcio c obras 
publicas fe~ a sua dr.cl~r,.ç:io, ... , em curt~s termos .... 
t•cmulo .... ah:llido de desgostos e do mor tiJlctcão; feita. 
ella, retirott-se ..... 

O Sn. D. MANOEL :.- Doeflto, muito doente phy;ica 
o woralmcn ta 

O Sn. VJScoNnE nE JEourTrNnO~IlA: -O que demonstra· 
J;to? E' que 110 coração d•qucil•: distincln !JOatom dO 
rstado rolu:tava.o senlio!On\os oppn<\as I Era a bandtdra 
do partido qua esta v,, rota .. , .. Em n divisão quo se 
provia ..... Era a victoria do partido oppostn .. , No 
nutro dia, Sr. presídonto, para confirmara minha opi· 
uião, voiu o hoor~do rnerul;ro, meu digno amigo ... 
amigo sim •• mou digno aruigo e colle~a pela provinda 
da l:luhía, e fallon-nos em um tom aLsolutamento ntolli
lluo, adoçando todas as proposi~.ões aspcras 'lU& Linhão 
ijitlo prof.,ridas no dia antec,!donte, como que dizendo no 
nobre ministro: , Não v•i para O<SO lado f"tnl, nilo ao 
inclino para ess.t gente que o dcto"ta, fi (filO no log~r nm 
que estava; liÓS coulínuar·emon :1 ti~ r-lhe apoio, nól 

qu~ somos sincoro,, I•ÓJ quo somai nmi~os da nutorí· 
dado, nóHllle nunca doix~roos 110 sustcnt~·!a, nós para 
qoem o govertJQ é ~orJprc uma enti•J,ltlc divina a quom 
os ta mos acostumados a abaixar a caLooa. ' (Apoiados c 
riso). 

E !Jroduziu elT~ito, Sr, presidente; creião os sonhoros 
que já p:.roJiiio om anlipliOrl.\s sonoras f,•stojar a acqui· 
aici\o e o apoio do rnini~torío a1~1ual .. ., Errei, Sr. pre
si,J"nte .... O miniswrio nctu:tl Iom pendor decidido 
,ara o I arfo t'pJ!osto, pam o parti~., d:t li~a .... Errei, c 
orriloosque pensãudivursam•.'nt~ ... Enganrro-se ... V. Ex. 
o verá o o paíz íutoir·o .•.• O ministerio :lCIU'tl nrro quer 
son:lo mo1ora~iio, o rnínístorio aWlal, c~>m cx~rpcrro 
unicamente de um membro, esl:l dispo;to 11 aceitar 
todas as reform11.< Ctl!lsenlnnt•as corn os intorossus c 
nccissidadcs p11blic JS; 11ilo quer faz o r rencçütB, não 
quer continuar nrllas, quer ern uma pnhvra soccgar o 
cspiri10 publico; o~t<J o !'Cn~allJO/Itu uo mini>lctio, csto 
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o pensamento da liga. Eu já disso que., so pudesse per
tencer a um partido, so não fosso loto contrario á minha 
natureza, ou já ora ligueiro. 

O Sn. SnvmtnA DA MoTTA:- Ainda niio é? 

0 Sn. VISCONDE DE JllQUITINIIONIIA: -Ainda não, 
O Sn. SILVElnA nA MoTTA:- A liga já está morta. 
O Sn. D. MANOEL:- Os senhores ú que estão muito 

vivos .... Deus me livre da sua saude. 

condi~úes espoclaes em que se acha o paiz, 6 querer qne 
se não seja empymo em uma scioncía tão importante 
como é a scicncia monetaria, Ecicncia, como bem disse 
o nobre ministro da fazenda hontem, e que eu mo líson· 
geio de repetir suas palavras, scicncia do observ•cilo o 
experlencia ~u, como chama Alacleod, sciencia intuitiva. 

Aquclles, porém, que querem que o systeml do res• 
trir.çfio sPja levado ató á ultim11 extre.midade, decidida· 
monte n§o olhão para o palz ; _imagintro um paiz no 
sw gabinete, tom[u o Dtabil pela Inglaterra, isto é, a 

O Sn. visCONDE Dll JEQUITIN!ION!IA:- Senhores, se Inglaterra do hc.je, n4o a Ingl,t•rra de 1707 a 1819, 
houve da parto dos advcr;arios da intolligencia dada e insistem em que as mod.idas devem ser essas, quando 
pelo nobre ministro da f:~zenda a alguns artigos da lei do nliás esses mesmos autores, cujas obras e! tão nas mãos 
22 de ngosto n manircstação de f•oto., muito importan· de todos, reclamiio, aconselhão,o mais posslvel o estudo 
tos,· lambem houve da pmo do nobte miohtro d~ f•zan- das circumstancias do paiz a que teem de ser a ppiioados. 
da 11 minitestacão do facto> igoalmonte importantes. os principies da sclencla; portanto, n§o sei, Sr. presi
N•io parece ao Renado qo~, antes do se ~xprimir J nobre dente, se me mettem no systema do pape/o rio; dig~o o 
ministro da fazenda, se ar.re<Jit•va que a lei de 22 ~e que qaizerem, o que eu reclamo ó qae nem cu, nem 
agosto de lSGO ora um" panacéa univenal de que bavh ninguem que eu conheça, seguimos o systema do pape· 
do IO>tll t••r todo o beneficio ele que carece actualmente o lorio; poder~i, Sr. presidente, divergir a respeito de 
paiz? Não se julgava qu~ além dnquillo não podia ir a algans principiOs, seguir antes um do que outro autor, 
intelligencia humana .... que todo quanto l1a do bom, de e porque n«o se me ha de permittir que eu seja dovoto 
conceituoso, de princip!os da scieocia monetaria, estava dedicado das doutrinas do Macleod ? 
naquello aodigo economicó? N:Io se julg.va no paiz ; Tonbo por elles sympathia, e neste discallo hei de 
que a lei da 22 de agosto era uma ospccso de nrca santa, tambem mostrar que o nobre ministro ó da minha opi· 
na qanl nioguem podia. tocar sem ser considendo re· nl§o, quero dizer, da opinião de .Maclcot 
probo? Senbores, sempre tive como certo que a lei de 1853, 

Pois bem, sonhoro•, o nobre ministro disso: • Não proposta pblo nobre senador pela província do Rio da 
creio no tallsman: a lei de 22 do ngosto não ó a m•gna Janeiro, quando ministro da f;ezanda, era uma lei sabia, 
cart< da sciencil monetarial Quem a fez, pódo fazer e que devêra ser executada fielmente; porqae s~thf•z 
outra I • complat3mente as nossas necpssidad~s, entendida como 

Est~s duas propo9ições, se por nm lado, Sr. pro- deva ser, entendida na sua letra, e não com as subtilezas 
siJonte, demonstrão á toda a luz a indepondecia de cara- com que veio o gabinete de 12 de dezembro e o g1binete 
c ter do nobre ministro da f,Jzonda, tnmbem f.zem ver de 10 de agosto; não sendo entendida por est~ fórma, é 
quanto é vasta a soa intelli~encia, quanlo e li• nlha para uma lei luminosa e sabi4. V. Ex. recorda-se, e creio que 
o futuro. Tenho, pois, justifi,:ado a esperança, Sr. presi- 0 senado tambem se recorda, de que, quando se discutill 
dente, de que o nobre ministro. na rep:nttcão omque se essa lei, fai de opinião que se est•belecesse Jogo o troco 
acha, ba do fazer cousa qe1e valo a, ha de cuidar se ri~- das noliiS em oaro, tomando o banco do Brasil a si todo 
mente, sem espirito do purti•lo, na reforma do nossas fi- 0 papel do governo, para serem este e suas notas trocadas 
nanças; o, se o não fizer, de;da já digo que será uma immediatamenle em ouro; mas o ministro da fazenda de 
das m~iores deccpçlie,q da minha vida. eotlio, 0 lUustra senador pela província do Rio de·Ja-

Senbores, quem tom tania coragem,qaem tem trio no· neiro, oppoz-se a isto com a maior insütencia, tanto 
bre indepen•lencia do caracter publico, quem pronuncia aqui no senado como na camara temporaria, e prevaldceu 
aquellag duas proposicõos, teru já prevtsto, examinado a opinião de S. Ex. 
e estudado com madureza as verd~ddras ncr.es•idades do · Então declarei : • Bem ; amigo como sou da creação 
paiz. do um banco, reconheço tão necessaria esta instituiç[o 

Eu, Sr. presidente, não entrarei na analys~ das raz1í!s no paiz, que, apezar de ni!o ser o projecto tal qaal e!) 
com IJUO os nobres senadores pelas prov1ncias do Rio de desejo, voto por elld; o tempo fará o resto, • Promul· 
Janeiro e da Bahia qoizerão su;tontar.intelligencia eon- gou-se a lei de 1853, principiou o banco as saos fane
traria áquella da•la pdlo nobre ministro, porque julgo cOes, tem cumprido ati! hoje to:los os se111 deveres, todas 
isso desnecessario, é gastar tempo em pura perd;o; por- as saas obrigações ; que é o que dea cau>a á luta qae 
tanto, occupu-mc-hei de outro objocto, tanto mais que priooipiou em. dezembro de l859.'f Sapponhamos quo o 
estou soll'rago de! ouvir o nobre sona•ior pela provincia banco do ll~asd ntro tinha c~mpr1do o?m exatid[o todas 
do Rio de Janeiro. <os suas obr1gaçOes, que se lluh~ d'svtado um pouco da 

!\linhas opiniões, Sr. pre1idente, a respeito desta ma- prudencia c~m que devt\ra dirigir suas trnnsarcões: qual 
teria estão já conhecidas, Eu tenho ouvido nesta casa era a f!ledtda a. adoptar, s~nhore~? Crear, por~entura, 
algumas veze~ f•llar·se orosystema do pape/o rio; nüo uma cr1so no pa!Z c~ III medidas V!Oient~P? s~blr ~esn 
sei qual ó esse syst~rna, nem qnues sdo os seus a111ptos, systema de '!lodor~çao adoptado pel~ lei e pelos !PglSia
nam nqucllos qao seguem tu I doutrina; ncro conheço, dores do ~~~3? Certamente que não, porque aSSim ua~1 
supporeho que nilo ha uma só creatarn d~ so.eso com- se con1oguma, s m:'l~ augmentar o mal: c~enr. uma SI· 
mum que queira o systoma do papelorio, isto ó, papel, tuncrro toda e.lla flcUcta, som basP, ~ue pre J.Udlcou .gra• 
popr/, papel a mais papal/ (Riso)quo ó como se truduz, vemonte os tntoresses do comm_erclo e da lndostrl~, o 
creio eu, a pal~vr01 pape/orio. foi por isso que todos se levantdru~ contra Iaos moduüs 

Sei que algumas pessoas nno adoptiio o systoma dd o a ró contra aquolles que as f~vorec1l!o e sustentavil:~ •. 
rostriccão que outros ndcptil:o e pretendem fazer vin~ar Eis·nqui o quo se conseguiU cm 1850, com PrPJUIZG 
no paiz. Sonhoros, nlio adoptar ludo quanto adopt:iu notnvol uo d~sonvo.lvimento. da riqueza do puiz. O mi
ossos iii astros pensadores, ó p1Jrvontura querer papel, niswio passado muda mn1s pretend.ou: cnogou ntó a 
apcl c só papel? Não; é· q•wrer que ~e ~statlelll as exi~ir que o b~nco sustontusie o cambio ao par, suru r~r 
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qne tal cambio seria fictício, fi~ticío como se pretendeu dor pela p~ovlncía das Al•gôas sabe que a historia, per:\ 
em 1857. O nobre senador pelo Riu de Janeiro o onobro cscruvcr·so com impardalubdo, é pr~ciso deixar p>ssat 
ex-ministro da fazenda cahirão nos me•mos erros em tampo; algumas C6Dsll~ Stl h;lr, de saber, que Mo de pro• 
que 'se cahio em 1857, com a dilfdrença que em 1857 varo que deixei outrever: fD r.ão as a1•reseuto na casa; 
chogon·su conseguir o fim; entretanto que em 185!') ~ mas posso dize-las om particular ao nobro sanador, e 
1860 nem isso se con~e~uiu. O r.ambio desce cada vez S. Ex., se qoizer, as manifo:st.rá por sua conta e risr.o. 
mais, senhores; um cambio absolatamcnte sem base é o Ao nobre 1enadur por minba proviucia eu lambem com· 
que queriiio os nobres senadores. municarei isso em particular, bem que deva dedarar ao 

Senhores, quando o m~io circulante é normal, um senado qae, em materi•s de sogre~o. ir,clioo-mo a con• 
banco, como o da Ioglatorra, apenas póde influir directa- tar mais com oa diplomatas do que com os IJuancciros. 
mente sobre o cambio estrangeiro por meio da taxa de (Riso,) 
jaros o do estarlo do credito: silo estas exactamente as A' cerca de•te assumpto, Sr. presidente, as minhas 
palavras de um dos autores respeitados de todo o mundo, opioiõos estão manifestas, porisso vou enuar já na parle 
sito as palavras de Tooke ; ,Ola, o meio circulante do essencial deste meu discurso, aquella que me obrigou a 
Brasil está em circomstanclas normaes, sendo papel insistir com o nobre mioimo para vir a esta c.sa • .Niio 
moeda? passarei a outro objecto sem tocar, todavia, em um ponto 

Sr. presidente, sempre tive como uma formal iniqni· quo me la e•capando. Não approvo o expe<li•nte pro
dade pretender-se qoo o banco do Brasil receba o papel posto pelo nobre senador pelo Rio de Jaueiro, de IJilO 
do governo, e troque em ouro este Fapel; se não é isto continaar o resgat•t do papel-moeda e applicar-se o prO• 
iniquidade, Sr; presidente, eu não concebo o que seja dueto do resgate de 2,000:000~ annualmente ao paga· 
iniquidade economica. manto dos nossos empenhos e~trangeiros. 

Sempre entendi que era iniquidade obstruir o governo l!:stou p•rsua1ido de qu• o nobre senador pela provin· 
com notas de pequeno valor, de papel moeda, os canaes cia do Rio de Janeiro não offerer.ea Pste exp!dienle ao se· 
da circulação, e expeli ir por essa fórma da ciroulac'o nado s~n:ro ironicament~, isto é, como o nobre sena1~r 
'odos os metaes o ordenar ao banco do Brasil que tenha queria fazer bem sensível que a loi do ll2 de ago•to tinha 
melaes para trocar o seu papel. Resgate o governo o seu sido revogada nesta caso. procurou fazer ver ao senado 
papel, ou trate com o banco o seu troco em ouro ; que- que por isso mesmo não era indi•pensaval o pagamento 
hre essa escala prescripta pela prudencia; e então Dilo do que se deva ao banco; que ao governo ·deve apro
saria iniquidade dizer ao banco: • Trocai nosso papel em veitar o artigo ou disposicãu da lei, r;ue manda suspen• 
ouro, ; mas por emquanto, não. Como o fará, se os der o troco ou resgate dopape't-mo~da, Jo"o que o ~overno 
canaes da circuiaçito estão todos elles abstraídos? Vós não possa pagar a quantia destinada para esse fim. 
tirais, é verdado 1 da circulaç4o os bilh~tes dos bancos de Senhores, se foi ironia, peco ao honrado membro q~<e 
pequeno valor, mas não tirais os bilhetes de papel reflicta que todos não podem entender ironicõ' o pensa
moeda de pequeno valor: porque n«o o~ retirais ? manto do honrado membro, e partindo uma propoRiç[o 

Póde-se, por· consequencia, exigir do banco uma tal destas do nobre senador pela província do Rio de Ja• 
medida T Certamente não, a não querer-se praticar uma neiro, el111 pó1o prrju1iear os intereRsos do paiz. Ores· 
verdadeira Iniquidade; e, pergunto eo, o ban'o do Brasil gale do papel moeda, Sr. presidente, deve continuar, 
quando foi incorporado, quando r,z sen contrato com o e deve continuar com a mesma Jentid4o qae a lei de 
governo, soube disto, teve sciencia desta obri"ação, disse· .1853 determinou: 2 000:000$ por anno julgo mais quli 
se-lhe a!gama cousa? Não, não ha nm só acto do go- sufficiente para qBe chPgoemos um dia a resgotar todo o 
verno desse tempo que annunciasse ao banco que e!le papel, e por oonseqnencia, a consoli·lar o nosso meio 
era rigorosamente obrigado a sustentar em ouro o v~olor circulante. Faer um resgate total e de chofrft seria uma 
do papel moeda.... das maio.res imprudencias que se poderia praticar, im-

O Sa. D,liANO!iiL :-Isso é que é verdade. pruJencia inqualifioavei e iujostitlcavel. 
O Sa. VISCONDE DE JEQUITINHONHA: - ... mas veio o Eu sempre entendi lambem que o artigo da lei de 22 

ministerio de 1858 e de repente disse· lhe. • Trocai em de agosto de 1860, que aotorisa o governo para apressar 
ouro. • No emtanto conwnhamos em que muito judicio· esse resgate, nilo devêra ser admittrdo, nem devo hrje ser 
sas e sensatas for4o as observaçOes do nobre ministro da cumprido; lado deve marchar com aqudla prudenr.ia 
fazenda expostu 11~ casa, S. Ex. mostrou, e com a maior aconse.lhada . por todos os olcriptores de melhor nota ; 
lucidez, que o qoo pretendia o gabinete de 12 de dezembro e~ ~bjeotos desta ordem é preciso seguir aquella maxima 
de 1858 era mu1to menos do que pretendeu o gnblnete tnv1al ftanceza que dil : Pour arrivcr vila il faut .al/er 
da lO de agosto de 18~0, este exagerou completamente doua~mer.t; de outra fórma, em vez de chegarmos a con• 
o pensamento daquelle outro ministerio: o caso é que. seguir o IIm, nós seremos obrigados a retrogradar, isto é, 
o gabinete de 12 de dezembro demiltiu-se e o gabinete achar-nos-hemos em posição mais difficil e, por canse-
de lO de agosto duroa ... mas c rolo que pouco, que nela, menos proxima da prosperidade. 

O Sn. CANSANsio DE SINrunu': -D•zenove 111ezos, Execute·se, Sr. presidente, a lei da 1853 em todas 
O Sn, VISCONDE DE JEourrtNHONIIA : - Rollictamos as soas part~s e com tod• a boa fó; se ella precisa ai· 

sobre isto, guma reforn1a, s•rá t~lvez para nnxilhr o banco com 

Sn. C.INSANSÃo nE S1N1Mnu' da ama parte. 
Sn. VISCONDE nE JEQUI'l'INUONIIA. - Oh! senhores, 

peço ao nobro ex-ministro dos nPgocios estrangeiros que 
deixemos á his•oria o mnnifestar a vordndoira causa da 
retirada do gabinete do lO de agosto. 

meios mais officnzes para tomar no mercado do credit" 
a posição que eu creio que os l•gisladores e o paiz de· 
sejfio ; ou se se entende fazer oatra cousa, então trate-se 
cons o banco, abra-se uma discnss4o relativamente ~o 
contrato existente, e me parece que o banco, segundo 
tenho já ouvido dizn, não tem grande amor ao direi lo 
de emittir. 0 Sn, CANSANS,\0 DI~ SINIAIDU' : - Já entregámos á 

l1istoria. O Sn. VISCONDE nE lrADOMnv: -Obrará com prn·len· 
O S11, VlscoNn" uE JJ:QUITINUONIIA:- O nobre sena- cia so prucodor assiro, 
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O Sn. vrscoNDiíl nr:: Jr.QVITJNUONUA :-SA o banco pnn · · ombaracar no BraAil a ner.umulacll'o da c~p!tal, N~o to• 
ra assim, e somente o embuaçlio as obrigac~eR irnpuAias r.aroi .nollas, Senhores, houve uma época, em que o 
pela lei do 1853, trate o governo com o banco, w•j• o ll'J'ital cstr~oguiro gir•v• n•s nossa~ pr.ç•R .. e moHaft 
governo hOtorisado para di•cnr.ir com ello o seu contrato, vezds Mciooaliaa•:l·SO com far.illdude; o!tJmamonte, 
o eu oreiu que o banco do Brasil conbecu verdadeira- ieto ó, h• an,.os para cá, ntiÍ e5t• r;-cur~'' desap~ar·~·u. 
mente os seus tnterosses e sabe qae a emis&i!o não lho O Mnado ril<lor~a-s~ do convcmo folio entrd os Im-
dà grandos lucros. · portadores ; até Mtá3 o impurtarJor vendia o s•D g~· 

0 Sn v co DE DE ITADORAJtY:-Apoiado ao menos noro, não recebia letras c. os p•gamentos erãu feiro~ uos 
d 'h 18 ~ ' <kbbados~, A~nnrlo o nrgncJaD!o do retaJ h o o no neMur:lante 

eve c~n ocer mo. de atac•d" pu,Josse pagar, mais •·o wenos; se d•· 
O Sn. VlSCON»ll !IE JEOUJTINUONUA ~ -Senhores, os via IO:OOOS d•va 2008, dava 100.~. da v~ 1:01l08 o 

bancos de emhs'o fazem o weowo que os l>ancos de assim por oianto, á propt•rc~o qoe ia rec•:hendo d.os ~eu• 
deposito, o eiTeito pódo ser o mesmo. Se os b·•nco• de r1eguezes e do Interior. E•te e•tado !la rou•as não pu
emissão augmentlo a qnantidado do meio circulu1te, os •lia continu•r, m•s os capit>OS emang•iros «lravllo no 
bancos de descontos uugmeotão a celeridade do cruso, e paiz, Fazirlo-se saques, ~ verd•~e. JllU este• saque• 
uma cousa equivale á outra, sem os .riscos, os compro- niio eri!o num no val~r nem na fórma, como ~ilu fetlol 
missos que to mão sobre si os bancos de emi•são ( 11poia· bojn, . 
do); é loto proposição de homens pratioPs, comu sej~ Veio o cr.nvenio, o nPgocfanre dAve~ora~>igna a nonJa 
GJibart, e é de tão clara iotuiçll:o qae !Jilo oJTerece a norrente, cat,1 conta corrente ó levada ao llanuo eMo!
menor duvida, · sada peJo importador, tira os te u capit•.l e o remetia no 

Porque ha de o banr.o do Brasil r•j•it•r s•r sómeate primeiro paquete. ~·wão no paiz C11uitaes estran~eiros? 
banco de d•positos? M tS, pergunto ao s•nado: o paJZ Oe certo que n~o. Ora, .sta c1rcurn".auoi•, qne no meu 
ganhará? Para mim, esta é a questão, Qoo o banco do modo de v~r o4o ó iojigna de cunsi•Jer•cflo, tem lambem 
Brasil não perJe, sei eu, maR a qoest~O é : e o paiz ga- escasseado em nllu pequena parlO o. •lapitaes do nosso 
nhará? l~to é qae nll:o s-.i, i~to é que me pBrece extra· paiz; como animar-~e o comrntrcJo e a irulastria '"!D 
mameote duvidoso; com quanto me não ache jà habililarlo meios? Como não s~hír das rr.gras comwuns ? 
para dar uma opinião, é mat~ria sobre a qual se devo E' pur isso que eu quaru o bauco do Braoíl, ó por liso 
rofiectit· muito para formar um juizo se~uro, não dis~i- que eu qu.,ro um grande estib~Jeda10nto de credrto, 
mularel ao senado; o que me p•rece oe>le IJiomento é uomo deve ser esse b·,nco, como quer a lei de 18~3 e 
que o paiz perde. qoe seja oomo qoizer~io senR autoras ; e se n:io Joóle ser 

N4o perderia, Sr. presidente, o palz se lhe pndessemos u banco do firasil um estabelecimento como nó~ de~A
dar todas as in•tituiçõe.q proprias para animar o seu com- jawos, neste caso s•ja elle aoxilia•fo, como couvérn, 
lllercio, dar desenvolvimento h1gal e ju1ír.inso a seu Pense, portanto, o nobre ministro da faz•nda sobre este 
flredito, e. por con•eqoencia, animar a in~u•tria. V.liix, importante aRsompto, trA"a pnr!l o anno o ·resultado 
Sr presidente, s•be que, p•ra augmentar a riqueza de de RU<S Jucubra~ões e eumes, proponha as medi~u 
um paiz, só o trabalno é o meio, que enten•ter em soa sabedari• para sarisfaz•r a est• im-

Este trabalho, como disse juU~iosomente o copde portautissima neoessidade publica, o coute 011m o mt•u 
de Lauderdala na SU* obra 1m portante da riqueza· das voto, com a exposiçl!o franca de minhas opiniões a Bi'le 
naç~es ou riqueza publir.a, é pesooal, ou executado re•peit~ que não podem de fórma ~J~nma •er suspeitas, 
pelo credito ; aquelle, sabem to•1os, não pó te m•dir-se " estou convencido de que obterá lambem o voro de todos 
com este: o producto daquello, não tam proporçi!o d- os l"prcsentantes da mc.ilo, ainda daqu~ll•s que ho1B 
goma com o deste, é lliminotissimo em com par, cão parecem est•r ou que teem as lado em divergenda cum 
daqoelle; é este o grande traço physiooomico lfas so- as unini~es d• alguns dos nossos Otil!ltlhtas. · 
ciedades modernas e llivilisadas, é ~ste o ~rande traço da Tenho portanto, Sr, prediilonte, t~rmiMdo esta PArte 
época em que vivemos; hoje o capital tem suh<titttido rlo rn•u discurso; falta-me sómenta uma, n est• é curta, 
o trabalho pessoal em quasl tu~o. A unioa inrtumia Sr. presi1enre, V. l!.x. recorda-se qu~ em uma d.s 
que tem pouco recebido do trabalho feito pelo capital, sessõ~s ]lassadas fU l!isse que o nu~so d•ficit ••u os cn
·é a agricultura. mns assim mesmo nota-se que os ma- cargos do th•s.,ur~ qun, no mea conceito, esrão tl~sco
lboramentor feitos pelo capital, nll agricultora, silo bertos (ponco m11is ou menos forão e~ tas as rxpressueal 
immensos e prodigiosos na Inglaterra, nos Estados •obem a 23 000 " !<rotos contos; ls~o consta do jorna'l 
Uoidos, na França e em outros paizes ; e se a nossa da ca;a, porqne efite discurso já oillcblmente foi pu• 
agric11ltura não se acha amda no estado prospero ou, hlkado, O nobre seondor pela provinci~ do .Rio rt• Ja• 
p~ra assim dizer, acha-se ainda no b"'ço, ó por falta neiro, qoando fez tambam a oOIUOUNtr•~liu olo aefle·•t. •s 
dessa inJluencis, e porque o capital ainda não sobsti- parcellns por ello enumera1as rlerão 17,000 e tantos 
tuiu ('I trabalho pessoal. contos; o nobre Aenador, porém, não induiu 7.00() e 

Ora bom, se~hores, se isto 6 assim, so o capital é tantos contos pmentlantes ás "stradns d• ferro, que ea 
iudispensavel, por·que só elle póde enriquecer as nações, iaclut; 17 com 7 Bão 24; não hs, pois, ,,et1lm111a diffe· 
perganto eu; em um pliZ cnde pão ba capital, onda rança entre mim e o n11bre senador, 
tudo tem conspirado p~rn que o capital tenha diwlnuJdo Ora, eu seria talvez ex•geraoJo em incluir por infeiro 
extrordinnriamente, poder-se-ha dar ·lhe todas na i11sti- P~tn quantia d" 7, 000:000$, mas constder:m•roos que no 
luições eaonomlc3s, necessarias ao d;sonvolvimento de decurso dos exercidos de que fallo so bã,, <1e f•t~r 
sua lndnstria, e no augmento de sua riqueza? Certamente dospt•zas com u• rstrudns ~" ferro, "se tnAs ~•Rtlnzns htto 
que niio. Eis o motivo por que duvido que o estado ga11ho do montar Fcw dovi ··a nl~uma um mais dA :la 4. 000:0008, 
actual won te com a renuncia da omissão do h~nco do temos que, se o deficit não ó de 23,000·0008, t,a de 1er 
Dmtl, Receio, senhores, que se perpntue ent1io <' re de 'll.OOO:OOOfl. !'lote tnmhem u sennilo que ou 11 ~0 
gimon do pnpol moeda do governo. Senhnrrs, filiando iuclui a quuutra relativa· ao pagorn11nto ons fH'•!7.nR IJ•·s
a respeito da formaç~o do capitnl, direi, quo muita• paroholns, IJIIO monta a soter1•ntos o tunros 1:~ntos ""m 
cauHns, que são presentes no· senado, toem influído pnra tambctn inclut a,uospeza do GOO.OOOS rela uva no pnga· 
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monto das prezas feitas no Rio d~ Prata, o que faz 
1,300:0008, elevando aasim os encargos do tbesoaro a 
cerca de 22,000:000$. 

V•rdado ó quo cu disRe nessa ocoasii!o quA se devilra 
·tambom incluir no de~cit 453:0008, augmento de des
peza além da orcada para as estações de arrecadaç!o, na 
!órma do decreto de J!) do sotembro c tabella do § 9° do 
corrente orçamento, Incluí esta quantia, porque entendi 
que tinha da sor nugmentada a consignação foíta de 
2,744:0158; mas p6de ser qu~ esteja em en~anoe que 
esteY 45a:~OOS não tenhíio logo r, como mo fez o r.vor 
de informar o nobre senador, meu digno collega pela pro
víncia d~ Dabia, cx-minbtr(l da fazenda, conversando 
nós sobro este assampto. 

cimentos do corp' judicial na somrna importantíssima 
de 800 o tantos conto•. 

Porque? Porqao o governo se illude, porque o go
verno não manifesta o verdadoiro estado do thesouro, e 
alimenta assim taes opiniGes que fazem i iludir tambem 
o povo. 

0 Sn. I!INISTRO DA FAZENDA:- No orçamento já SO 
contemplou. 

Senhores, ea disse, quando se disnutin o projecto de 
lei do augmento doR vencimentos dos magistrado~, qaa 
estes erão t'o patriotas, tíio IJrasileiros, como cada nrn 
de nó i; se elles estivessem convenLido• de qao o estado 
não lhes podia augmentar os seus vencimentus, não os 
exigirião; ora, se o noba·e ministro da fa?.onda vem para 
o eenado reconhecer um d<{lcil de 14,000:000$ o ainda 
delle fuer deducçCica quo qaasi equilibrão a de~peza 
com a receita, os magistrados toem razão de dizer qu8 
devem ter augmento em seus vencimentos, e eu e os 

O Sn. FERRAZ: -Apoiado, 
O Sn. v1eco:roE n!l )EQUITINI!ONIIA : - Portanto, 

estando já inoluida no orçamento esta despeza, nSo é 
preciso cont~mpla·la, sei não h•veria duplicata ; mas, 
:.inda que se tiremo•tes ~53:0008 não resulta grande dif· 
ferur.ça no deficit aprcsent•do por ruim. S. Ex. o Sr. 
ministro da faz~nda, s~gundo tu ouvi hontelll e hoje 
transcreveu o jornal o11lcial da casa, sómente avnlia o 
•le{lGil em 14,405:21!3$; para. chegar a este resultado, 
S, Ex. somJnou o deficit du quatro orçamentos: 

que votamos contra esse augmento devemos passar por 
injustos, 

Senhores, cu creio que o senado att~nden bem ao 
nobre ministro da. fuenda relativamente ás dejucções 
que te' na importanaia de 4,997:7328, isto é, de quasi 
5,000:000$. 

0 Sn. !IIINISTRG DA FAZENDA: - 0 n~bre Senador 
pela província do Rio de 1 aneiro lambem fez deducçCies, 

0 SR. VISCONDE DB lTADORAUY: - Não er/io naqueJie 
sentido; en contava com o defiGil. 

1850-1860 • 2,343:1 02S 
1860-lBtil • , , 3,409:1988 
l86L-1862 , , • 5,04S:5t'18 
1!!62-1863 • • • 3,609:4508 

Total. • l4,409.24SS 

Assim, o deficit calculado por S. Ex., não 6 igual ao 
meu, nem ao quo d~monstrou o nobre senador p~la 
·província do Rio de. Janeiro. Creio. que todos os tr?s 
calculas Eiio verdadeiros; é verdadeiro o do nobre mi
nistra da fazenda, é Vo1·dadeiro o do nobre senador pela 
província do iii o de 1anoiN1 e ó tambem verJadeiro o 
meu. 

A uoica diaoronça que existe 6 que S. El, não inclue 
certas quantia• que eu incluo, e o nobre senador pela 
província do Rio de 1aneiro tambom. Toda a discussão, 
por oonsequencia, deve ~erRar sobre um ponto, isto é, 
se S. Ex. tem razl!o em incluir sõmsnte taes e taes 
qonntiar, se nós temos razão do Incluir bos e taes quan• 
lias; sobro este ponto, porém, Sr. presidente, eu não 
iinsstirei bojo. 

Mas niTo posso doix~r de notar quo o nobre ministro 
da fazenda, depois de calcular o de{lcil na quantia de 
s~ 400:243$, disse que toda esta quantia niio ó cxigivt\1 

1 passou a f•zer varios deduccões .... á sombra d11S quaes 
qu.si que poz a recuira equilibrada eom a dospezn, So· 
nhoros, po1· um triz que uiío cl1egou a este irnportantis
eimo dcside1·atum t 

E' pena que S. Ex. não so demorasse mai~ 24 l1oras, 
(r·111do-scj porqu l se faltasse, hoje não tinham os de fiei li 
Jl' >O!Jro estu ponto, portanto, que versa a duvida, Ora, 
:-:r. pro>iienl9, eu entendo que m.io ó o governo illudir· 
w ~ eslo respeito; dahi podem resultar gravíssimas con· 
•oquunci9s, r.on>cquuncias que us t•slou já vendo rtaJl .. 
1.•aas. Do illudir-~c o governo a este mpuito vuja o no
!Jro ministro o quo V•i acor1tecot·: nào ha quem não 
]"'\·a al~um nnxilio tio lhos ouro, o na camara tempera
ria le11m cssnH auxilios sh1o acolhidos, o ultimnmonte 
acal10u·~a de pr''.lHit' ~ augrucnlo dos ordenados ou Vt'll• 

O Sn. VISCONDE DE JEOUITINUONHA: - Senhores, 
fallemos a verdade ao paiz. Sr. presidHnte, eu inclui no 

. meu calculo o emprestimo que tem de ser pago no 
uHimo de dezembro de 1863 ou no nm do pnmeiro se
mestre do exercício de 1863-1864. 

Aias, pergunto eu ao nobre mioi~tro da fazendA: S. Ex 
ha de prepnrar·se pau ter os Ires mil e tantos conto 
para pagar o emprestimo que 1e ha de vencer no 
ultimos dias de dezembro de 1863 nessa occasião s 
Certamente que não: h a de preparar-se com ' ao tece, 
deneia, o, fazendo-o assim, lemos qae estl verba deve 
~ntrar 110 primeiro semes\re do exercício d6 !863-1864& 
Foi porisso qne eu entenai que devêra incluir os tre
mi) e tantos contos deste empre!limo no oxercicio que 
menci~nei, .Mais ainda: seria imprudenoia esperar 11 
mez de março de 1864 para trata r doa meios de pagar ou 
remir o emprestimo de dons mi!Mes e tantas mil libras 
que se Vllncem naqnelle mez. Senhores, quanto mais 
limitarmos os exercictos, ma1s descoberto se acbarã .o 
!besouro para fiZer face á dospeza urgentíssima dos 
exercieios futuros, 

E' preciso, por consequencia, nâ'o limitar demasiado o 
prnzo para bem calc11lar os encugos do thesouro ; não 
é isto inditferente; t! pelo contrario mui util ao serviço 
publico, No colculo. cumpre comprehender lambem o 
exercicio de 1863- 1864, e nelle cumpre Jane• r, 111io 
aó o emprestimo que se tem de pagar em dezembro de 
1868, como tambom o emprestimo que temos de pagar 
em março de 1864 ; porque de outra !erma o governo 
se achará inteiramente oestituido de meios. E' som~nte, 
portu11tc, com o de fiei tele 9, 000:0008 qneo nobre ministro 
tem de lutar ~ Nao, sennores, o thesouro acha-se des. 
coberto por somma muito mais avultada. Faz-se mister, 
tl urgentíssimo, portanto, qne o governo tome muito em 
considoraçiio o estado do thescuro, que na realidade I! 
aquelle doscripto pelo nobre senador pela província do 
Rio do Janeiro, quando disso que cm nenhuma ópoca 
tinha olle .visto uma situação llnanceira rna:s lugubro, 
proposiciio que coincide com outra ousadamente profo· 
rida no senado por mim om outm ocr.a.li4o, 
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· Por certo, Sr, presidente, que não é esta a occasi,o, 
~orno o Eeuado recenllecB, de procurarmos os meios do 
f•l31' face a esta lngubre siluacilo; mas fiq:ue o p~iz pro· 
venido, o esperemos o mcz de maio; então exporá o 
Sr. m•nistro o estado verdadoiro de nossas tlnan~as, 
Entretanto, permitta S. Ex. que com franqueza declare 
quo pouco ou nada conllu na realização de auaaliaon
geiraa previ&ões, 

tem ido morar em casa tcrrca, c isto demonstra bem a 
pbysiunomia d~ époc~. 

O Sn. Du!T!S : - E quem continúa a morar cm ca• 
sas grandes, aluga quartos, 

O Sn. VISCONDE n~ lEQUIT!NIIoNuA :-Diz lllllÍIO bem 
o nolíre &~Dador que, quem quer continuar a morar em 
casas grandes, aluga qullftos a ingleza. }'ortanto, o no• 
hre ministro ha de perdoar qae lho diga que, até aqui, 
n~o descuhro gr~nde augmento. O nobre zr.inistro cen•nron•nos, se o!o aos nobres se· 

nadores, a mim, por nlio ter attendido ás cironmatancisa 
favoravels e ter olhado o quadro aómente pelo lado 
escuro. 

5° Venoa de escravos. 
Este imposto poderá dar mais alguma co11sa, p~rqae, 

como ba d~ haver mlscria, quem tiver um escravo, o 
venderá para comer, 0 Sa. IIINISTRO DA F~ZENP.I. : - Não foi Censura, 

0 Sn. VISCONOIII DE lEQUtTINIIONR4 : - Ouvi dizer Ora,, o nobre ministro reconhece, senhores, que a 
renda tem dimin11ido e pnralellamonte com ella tem mar• 
chado a despeza em sentido contrario: forào as palavras 
proferidas por S. Ex. Portanto, se areceita tem dimi• 
nuf lo de temp~s para r.á, e sen dcspeza tem an!;Jilentado, 
o que é que se deve esperar~ Um estado prospero que 
venha combater essa dlillculdade, o realizar a espom-.nça 
do nobre ministro quando disse: • Creio que a renda ha 
de aogmentar? Senhores, se ha. annos para r.á lem dlmi· 
nuido a receito • 1 porq11e augmsntará agora~ 

o nobre ministro, com aquella benignidade q11e se lhe 
reconhece. 

O Sn. IIINtsrao DA F~ZIINP.I. : - Foi dlscllsslo, não 
foi censllra. 

0 Sn, VISCONn!l DI!: JEQUITIKHONIIA:- Dis«e S, EX. 
q11e nós não tínhamos allendido ás cirromstanclas Cn· 
voravei~; que o de~cit, reduzido pPlo nobre ministro da 
fazenda a nove mil e tantos contos, perto de doz mil, não 
era um grande de~oil que devesse assoshr, porque tudo 
presagiava qae tal deficit muito diminuiria ne810 cxer· 
cicio e nos spgr:intes. Fez S. Ex a enumeração destas 
círcumstancias favoraveis, e s§o as seguintes; 

1 •, Prodacto dos 5 % addicionaes. 

Mas o qae torna mais sensível e pungente é a especie de 
contradicção do nobre ministro, filh~, sem duvida, dane
cesddade de nb desanimar o corpo legislativo, ou não 
concorrer para aogmentar o desanimo geral do paiz; 
S. Ex. é o proprio que diz: • A sllaaçilo do thesouro. 
senhores, é consequencia do estado geral do pai~. • Se .. 
nhores, se pois, a siluadlo do tbesoaro é a conseqpen· 
aia áo estado geral do pai~, a enfermidade ol geral, não 
é local, nlo depende de uma 011 outra circumstancia ; o 
medico q11e a tivesse de cura1• não applicaria cataplasmail 
em um Jogar abstracto para dellas resultar o curativo do 
enfermo, applicaria remedios geraes ao todo da eco· 
nomia bamaoa para conseg11ir o curativo do enfermo. 

Sr. presidente, eu cr~io que é regra com~sinba que, 
sempre que se augmentilo os impostos, se não á sobre 
objectos de primeira necessidade, e ainda a respeito 
destes, díminoe·se o consumo ;estou, portanto, conven
cido dd que esses 5% addicionaes não dado grande re· 
sultado ou augmeoto, principalmente att•ndendoá cri
tica sitaac{o actual do nosso paiz, que obriga e Corça a 
todos a procurar equilibrar saa despeza com a sua re· 
ceit•. Purisso, pouco esp~ro de aogmento, se não houver 
oiminuic:ro. Senhores, não tem ainda havido diminoi· 
ção , mas outras caaqas teem iPJlaido para isso. A situa
ção commercial do paiz, senhores, boje ú mais do q11o 
critica,., Qua•i que não existe commorcio ... De nos•a 
industria não fali o, póde dizer-se que a nilo temos, ex· 
capto a agriJola.Assim, os 5 % proda~iráG pouco, se n!Eo 
diminuir em gorai a renda prove11iento da impor\dção. 

2.• Augmento do imposto do sello, 
Est~ nas mesmas condições : pouc.o so poderá obtar 

do augmento, porque o augonento do scllo to~o dAp~nd• 
das demandas, estas creio qoe teem au~mentado no paiz, 
!10je o numero de demandas, principalmente comm~r
ciaes, tem subido consideravelrnonte; mas o sellop!go 
por transac1cres commerciaes pouco augmenlará. 

3. • A ugmento do imposto sobre as loterias. 
T•mbom h a de diminuir e eu dir•i a razão depois. 
4.0 Augmento do imposto da decima urbana, 
Este imposto é calou lado sobre o alng11el que pnqa o 

inquilino; ora, so V. Ex. ~xaminar a situaç§o actual, 
h a do sabor que o alugoel das casas granies tom diminui· 
do de 20 a SO %. 

T,•ve razão o nobre ministro quando preferia esta 
proposição, que acompanhou de ontra, isto ~. qno ,es 
circomstancias dlfficeis do paiz nlio pro>vinbão só da 
quesuio monetaria. mas da falta de capihl. 

Ainda examinarei a primeira. 
c A sitnaçh do thesonro é a con9e<Juencia do estado 

gorai do paiz; d~ annos para cá, disse o nobre minimo, 
t~m havido uma fobre de especu!açó~s. e\~ .• da eicassez 
de tudo. • Logo, senhores, se o m•l é geral, se sfio cir· 
cumstancias que estilo opera~do sobre o corpo social, 
como é possível que fe eseere melhoramento r~pidu, 
me melhoramento de renda de qoo nos fali ou o nobre 
ministro'? Não re póde contar senão com a contin11sçlto 
dos males durante alguns annos, emquanto não forem 
energicamente combltidas as causas que O> prod11zem, e 
se o Dilo forem, os mal~s reorodcsceráll, 

Emquanto á srgunda, vem e !la em apoio do que disse. 
O nobre ministro sabe que r.~pitnes não se cre5o sempre 
que se quer. Esta propo>icão rabdmoote demonstrada 
pdlo a11tor q.ue ha pouco citei. o conde do La!lderrlale, 
faz ver qac ha um pouco do temerillado nas provisões do 
nobre ministro, sua lbooria ó demuiaJamente es_pe• 
rançosa I 

O Sn. FEnn;~z: - N5o houve augmento nesse im· 
posto. 

O Sn. VISCONDE n~ 1EQUITINI!ONI!A:- M•s. S. Ex. 
<:ontflU com isto, eu tomf'i nota. O augmnnto do Imposto 
da der.ima urbnna ha rle diminuir, pnrqun o aluguel das 
cusns grandes tem dimiuaitlu de 20 a 30 9ó. 

O (JU~ n:to tem ainaa dimionido o o aluguel d.1s ~asas 
JlD<Iacnas, o que pruva quo, CJUcm morau em sobrado, 

O senado re~orda-se de que e~ disse no principio do 
meu discurso que cm parta o nobro rrrioisu·o seguia as 
opiniúos de ~hclood ; sa os mal•s do Brasil nascem da 
ldta de capital, a questão monetaria ú ~ympt••ma, 1rão 6 
causa dos nossos maio•, e a queiJe qu• qoizor curar fsses 
mal.,s, obrará ompyricamontu so prctundur Pómenle ru• 
mover o :oyrnptom~, d~~~~r~z.qn.io n eousa. '1\wo rl&Ziin, 
i'oróo1, o nc!Jre lllinistro 'lll:ltHlo oJI'oroceu como wuc· 
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di o ~Mono mi:<, o traLnlbo e a prndencia. A saim é; ma< 
não hasta ~consolh~r, ó de rigoroso dever do govorno 
dar o •xaru,,Jo e promove-lo com merlioJas accllnda•, 

O Sn. lltNwrno DA ''·IZr~NnA :-Eu logo protestei 
contra essa tntorpretnciio otnda pelo nobre senador pela 
provinda da Bollia, e a minha explleação devia satisfazer 
a ombos. Ewlha. so o twbra wini8tro reconheceu torto is•o, 

cowu o•~era qu" no exttrcir.io de guo nos occupawos 
h•ja a••e augmonto de renda? 

O Sn. VISCONDE DE I·unonwv:- Quando, Sr. pre~ 
sirlente, na qualidade de relator d3 coromhsão de f•zen~a 
do anno de 1860, á qa•J foi enourregado o exame, niio · 
s6 do proj,clo apmeutado em 18ü0 pelo gabinete de 12 
da dezembro, mas tnmbem dus emendas do Sr. ex-mi· 
tlistro da fazenda, tive da dar a eola angusta camara conta 
desse exame e de •xpór lhe quae~ ~rito as medidas em 
qae, de uccordo coru o Sr c• nselheiro Fdrraz, tinbmos 
combmarlo e havi•mos offerer.ido á dcliberaç~o do se• 
n•do, fui tão explicito, u•ei de termos tão precisos e tão 
claros, qao ninjl'a>m podia duvidar do sentido que tlnblio 
laes medidas. N•btie sentido forão e lias suHtentadas pelos 
n.obres membros qae dofenaclrão o prOJACIO, nesse se~· 
tidú furão entHndidas pelo~ que a~ impo~nárão. Poco h· 
cença ao seuado o~ra ler 01 trecbos do di~curso em que 
•xpuz e snstealei as disposiçõe~ do projecto que fui np· 
provado. (Lendo F 

Senhnros, voo t•rminar o men di•r.nrso, dizendo ao 
nobre mirois1ro: S. Ex. me r eco· me muit• Ct·nfianç~oo 
des•jo qruntu é possível que S. Ex faca uwa bellu 
adn.ioistração o Sd oocupe da frlici~t.de do paiz; ná· 
é ,rego II.UJ troyano, examine com imparci•lida:le • 
aangue frio a situação em qno nos ach1mos, •s dtfficula 
dades com !fUe lot11mos, e .estou coovflrJCido de que, com 
as Juz•s e talento 'I"c possue o nobre ministro da fa· 
zo,d•, muita se baoaclns•,gu)r. ~a•timarei, Sr. pr~· 
sioleflte, que venha por llm a apphcar-se ao nobre IIli• 
ni•tro I o que D"us 11ão permina, são estes •·s votos 
que cons.íenciosawent• f.ço') o oiro de tlemniJJg. que 
!Ioda a arte de uro drancoler do Echiquier na lnglat•aa 
consi•:• em ar<a,.car o maxsmo po1,1ivel do à•nl••iro 
do povo Cl••n o 1J•i·11imo deoconlwla11•cnlo • .l!:sporo o 
r••uÍtaao ele seus cstu~os. 

• Snnh<ms, o banco do Brasil deixr•n do cumprir' 
OJaesquer que fo>som oti"motovos <JUe" i•to o levárã?• a 
sbrig~çáo r1ue, no men conceito, lhe compete de reahz•1 

sua• notas em oaro, e, sendo assim, poder-~e-bia coa• 
iddrar r . .to o contrato qae lhe dea exisrencta e pro mo
vor·se sua hquid•cii,•, ou considerar-se subsistente 0 

r.oAtrato, se o banco puder desde já sati•f•zer a todas as 
condi~lks a que se sojeJton, oo, llnaimeate, dar-se-lh 6 

algum tempo para habililar·se a re•líz.r seus pagamento8 

em ouro, ímpondo·se-Jhe, como compensuç:io debte favor• 
algumas reotricçl!os e alteracões de seus eõtatutos. Se _o 
banco póle otesde já sati•fazer a obl'igaç§o a qae me rtfen, 
nenhuma alteração pod" á f•zeNe aos seus est3tutos, 
t•enhuma das clausulas ~o atidas no art. 1° Jbe poderá 

Lllwbr., •• ~ o n"bremi.nistroda c~zenda doqueclízJacob 
na .~a rxctll•nto obra: Sciencia das Fma,.ças. A' viBra 
do moolco, cumo procedem os ministros d11s llnanç•s, 
a al'le àu& fir;a1JCeiros C~1UÍ!Ie UIJÍCamente em àesçobrir 
uma fonte qualq·uer ád reo1da e"' pr•.veilo do e61ado, 
e sentl.n ••te o seu {i.m unico, a arle ao fina·nceiro não 
póâe arwesml,.r·s• aas oiiJDI du povo senão como 10· 

beo·u14u'I/J"'l• de;prezivel e alé adio;a, ~orque nã• se 
im~otta u•m cow as laculJad~s do contribuinte, nem 
cum as couc:li~Oos politicas e t>Conomícas uo pa1z, âs 
quaes torlo o bom >y>tea.a Je tluanças dtve accowmo· 
dar-•e 1'udus sab,lll quanto irollutm o' impostos •obre 
o ct•rDJn•rcio e S<Jbte a itJdu>tri•, creldos sobre es1e ou 
souro aqnelie nb.i•cto qu~ lomdem a lbvar o paiz P·•ra I• I 
ou tal <JJre.,rão. O fJrilsJJ tem n~ces>ídades polpiluntes,já 
poJo que d1z respeito á colunisacão, já J•Oio que respeita 
:í. ir1dustría ugric()la.; eulrotaiiEO, os no:~~os iillpostull, se 
furtm hum examinodos, ha d8 verificar· se que muito 

O SR. VISCONDE Dli: lTABORAHY:- Podt hou· 
letn a ~al"vra (IMa f .• ~er br•ve~ ousorvo~aos a rospeilo 
do •iuus !JIIlllos oJo uJriuto iuscur.<o tio r.obre JLinistro da 
fa.zuwta, ou :wto:; JJara mqJiicar miuhns tJfJiuiúo:i ácarc, 
da UIIJ doilds ~úr ruoJo quo 11~0 parediO d•Soil'••,lS roeu! 
a wiru o u"m ;I<(Lilllles uvm C{lloW uesUL uilicu;s~o t•.nho 
t:~ta!Jo do lu;c:ortJ·.'· · 

.ar bpplicada. Se o bauco não se achar ainda habilitado 
para abrir o troco dt~ soas not,,s em oaro, nem o fizer 
110s prazos de seis mezes ou de um anno, então, e só 
eruiio, Jhe serão applicaveis as di; posições dos §§ 2" e~· 
do dito ~rtígn, se o bunuo, bem entendi,Jo, quizer annutr 
a e;tas condicllas e não pr•forir li~uidar se, etc. • 
A dtsposiçiio do § 3° expllquoi·a eu do modo seguinte: 
• Se ~t•s•ado um anno, cont1do da data da l•i, os bancos 
não se acharem ainda em esra~o de lrocarem sn's notai 
por ouro, serão obrigados 11 resg:, lar ou a retirar da cir· 
cula~íio allnualruente certa quota da quantidade das 
nulas qn" ti verem em circulaçi!o t16 fim deue prazo. • 

A' vista <ti> lo, Sr. prcsidonle, ser-me·bia preciso, 
para acowpauhar o nobre ministro na inrelligencta quo 
elle M ao § 3", uu mesmo para deixa·la pasaar 8em um 
ptotosto da winh.~ parte, renegar as pala !'las e lld opi· 
lllil<s 4uo >U,IHut.i o anuo pn.sado. e de que estou cada 
v,z ll!at.i convenddo, e dar a botonoler 4ue essas opi• 
uJOos Mio unlcaruotolo filhas Jo especub\:ãu pol11ica ou 
uo rue.•quinltus inh,rosses, e a isso pretiro eu recebor a 
patento du exa~oJrado ou do injusto, que parec.eu querer• 
nos oJar o Sr. ministro da l•~enda, . 

o oubre tlllui,tro da f.~úll~~. ron~ando houto•m, no 
pnutapio dü s"u dtNC!i.llit.•, s~us t.Jcvidos :tgrud~;~.:iJnant,JD a 
duus uubrc•; ;euaoJ;.r•d quo lhA uul•~o prest•du valioso 
a~oiu Clil su.w.w.ç.io da inteUig•ncla que S. Ex. do" 
ao§ 3° uo MI l" da !ai de 22 de a~o,to du anna pas· 
SoOu, accr••courou que •ssils ngoade,;im•Ittos erão t•ntu 
mai; süwuros, quanto, l;ão est"mlo os nossos cdlrg'ls, a 
qucul eJld ou r,f,riu, eto estroita união com o mini.w
rio a resJ'ui'o d~ questOos ~ullticas, rinhão, JUuvi~u• só· 
meo1e por priJ:d~io uo modurac~o e do just•ca, •cu
dido a ~jutJaruu1 ou au.~:iliareíll "' S. Ex. t•a quo.tão qu~ 
ba pouco allutli. 

0.-a, lrom •JUe eu não troia que dos tas paJavrasl[r.iznsse 
S. Ex. cotwluir it•t•no:ioualtlleure quo aquelles <Jue, p·. re· 
c"n11u estllram do nccordo com elle etn o~iniúos I•Dlitict.s, 
didcur(ít\\'~u turl;lviu n& int~:lli~ttncirt. llatia tJo ~ 30 da 
Joi ri• 22 de n~u.ro, Milo fXIl~eraclus o i"josto•; clur" 
prm"" tuolavia •toe tal ó a collclu•ào rJUO "" U•Vura IU'ar 
d•~ l•ropuoi(õ•• 110 Sr. wini>ll'O ca f,,zeuda. As•iw pois 
é f•lllu>u que eu ~ig" illguwil cuus• • c. to ro•pcilo. 

~:· vordadn, Sr. oresiden1e, quo, nos dias de egoísmo 
e iutore"'tl material tltn qu" vivemos, entende-se qoe 
uin~omn póuo, 1wm deve orniltir opiniões, por ruais 
couscieucios:.s quu ollas s•jão, som primutramonto ox•
minar so atlas pó•ium fdrir os intore .. ~s ou ., opiniõus 
ol•• alguns hor,tert< JIDderosos, ou mesmo o modo de pen
sar ola mullid~u. 

O Sn F~nnAz: -Apoiado, 
O Sn. meu~~~ v~ 11',\lloJt.\Ut :- Eó caiu, la! vez, a 
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razão por que o nobre ministro da faz~nda achou, em ' declaiva e con!clenciosa, nlo t! ter a pre&ençlo de impOr 
outro seu discurso, muito reparavrl que aquelles que a outros essas opinMes, , 
concorrêrlio para a promulgação da lei de 22 de agosto O segundo ponto do discurso do nobre mmlstro da 
de ISGO, tivessem i•opugnado a intelligencia que S. Ex, Cazenda, sobre que entendo necessarias algumas rede
lhe dá; querendo, ;alvez, inculcar quosendo o pror.edi· x6ed, t! o que diz respeito á previsão do deficit da the• 
menta des;es inrtividuos prove11iente do calculo erroueo souro no fim do exercício de 1862 a 1863. 
ou de desazo politico, era .:fo reparar qae deh:assom de No fundo, 0 men calculo es&á in&eiraman&e de accordo 
~provellar o meio suave, que S. Ex lhes oll'erecla, para com 0 do nobre ministro: S. Ex. avaliou o deficit em 
congrassorem-secomoqooltesqueh>villocombatidoalei· !4,400:0008 e eu em ci\rra de 18

1
000:0008i mas o 

Por este modo fingia-se não ter-se querido o que real· nobre ministro nlio comprebendeu, entre as despezaa dos 
mente se quiz i e este fingimento pod•ria concorrer para doa• exercícios de 1861 a 1862, e 1862 a 1863, a que 
desvanecer o odioso em que tivessem incorrido os que tem da fazer-se com 0 resgate de 4,000:0008 de papel 
aqui se denominilo unicamente restrictivos., lias, Sr. moeda, e eu comprehandi esla Tarha na minha an• 
pre.irlente, pela minha. palie acredito que na vida PO• liaçlo. 
lillca, assim como na VIda particatar, t! ainda verdadeira 
a sentença de Cícero: U11a illa sublevanda offenlio Elia despeza 6 &lo real, como qualquer ou&ra; 01im • 
ui, ui et vcritas in amicitia et {Ides relineatur. o pies fac&o de aer supprida pelo producto da emissão de 
povo tomb•m p6de ter seus cor&ezão~ e aduladores i mas apolices da divida publica, nlo lhe tira o caracter de dei• 
é mais nobre, mais honro30 e patriotico r~5istir a seus peza, e de fa1er parle do deflcll: aliás deixacir. lambem 
erros ou preconceito~, do que acompanbal·o em tses de haver o deficit de 14,400:0008, logo que a &lsem
circomstanr.ias, blt!a geral se resolvesse a praenche·lo, recorrendo para 

isso á emlsslo de apolices da divida publica, 
O Sn, D. MANOEJ.: -Estas que>tGar. são só do povo? 

t! boa 1 O povo ó que se mane caw a intelliaencia da Alguma divergencia que entre nós b, consiate na 
I · 1 d • avaliaçlo do deficit dos annos de 1859. a 1860 e 
~•• e 22 e agosto 1 1860 a 1861 i mas, &orno a dizer, nno tem Isto fm~ 

· O Sn. PRESIDENTE : -A ttenção I portancia, vlsro como cberamos ao mesmo reaultado, 
O Sn. D. MANOEL: - Isso r•ão tem appllcaçfo ne- embora eu sPguisse caminho um pouco dilferenle do 

nhuma. que 1e811iu o nobre mloiBiro da fazenda. Computei o 
O Sn. VIFCONnm DE ITAnOnAnY: - o nobre senador reuQi de uma parte toda a despeza a que o thesouro.ti

que acabou oe f;1Jinr, f,z 0 p:tnegyrico do trla!Dpbo e da nha e tem de acudir durante os Ires exercícios de 1860 
coróa qu• ganhou o vobre m~nistro da fazen1la. Nilo se· a 1861, 1861 a 1862 e 1862 a 1863 i reuni de 
rei e o, de certo, qoPm ooncorra para emb..ciar o brilho outra parle os recursos que o mesmo thesouro tem e 
dma coróa de glotiu, nem para a1minuir 0 valor do pa- ha de obter ainda, para acudir a euas despezas ; e, 
nPgyrico. deduzindo uma cousa da outra, cheguei ao resultado 

a que chegou S. Ex., calcalando sPparadamente o deficit 
O Sn. D, MANOEL : -O triumpo vem destes ban· de caixa da cada um desses tres exerci~tos. 

cos prlnctvalruenttJ. fia, porém, um ponto sobre que nlo posso deixar de 
O So. VIsCONDE DE lTADORAIIY : -Compra-me po· occupar por alguns momentos a attençito do nobre mi• 

rtl1n, declarar qu•, se o nobro mims&ro ptlde em ver· nllcro da fazenda, vtsto como elle julga ter ea oahldo 
datJe euclter.se de sati,fução pelo apoi<l valioso que lhe em um engano, nlo allendendo á nota que se acha em 
deu a autoridode dos dous iloustradoa sen'idoras a quem baixo da primeira cabella da syuopse da receita e des• 
S. Ex. se referiu, eu p~ddria tambeut, para sustent•r a peza do imperio no exercício de 1859 a 1860, 
minba opinião, recorr•r ao m<suw upoio, á mesma au• Eu havia dito que o deficit da caixa desse exerclclo se 
toridade. 'O no!ne mmistro recorre ás opiniões qna el·· elevlira a 401:0003, e o nobre ministro da 'fazenda o 
l•s enuncitlr•1o este auno; e eu poderia soccorrer-maás elen a 2,S4S:102n, accrescentando dquelles 401:0008 
opiniões e á JD!e!Hgencia que eiles úorão á lei o anno nito só 683·0008, oilferença entre a som ma dos empres• 
pas~ado. limos Mtos ao tbesouro pelo estrada de ferro de D. Pedro 

O Sn .. FEnuz : -Apoiado. II nos exercícios del857 a 1858 e 185S. a 1859, e que 
, o chesouro p.gou em Londres, por conta da dila compa· 

O Sn. Vl$COiiDE DE I unonAuv: - Mas sei que a mu- nhi~, nos mesmos exercícios; mas ainda a quantia da 
d~nca da opinião, quondo é sincera, e provt!m de con· 1,258:1:!B8, quo a tahella n. 7 apresent!l como saldos em 
viações, é !em pro respeitavel e holu·osai e por isso de- poder dos responsavais. s. Ex, como eu, calculava 0 
6istiroi d~s•~ auxilio. d•ficit de caixa, e não o deficit de receila do anno de que 

0 Sn. VISCONDE OE JEQUITINliONU.\: -Eu creio que se trata, , 
nanua t.lissu o contrario. Ora, eu nlto contemplei como dP{lcit os 681J:0008 

O Sn. vrscONDE LE IunonAnY:-Não me retlro ao porque esta qu1ntra estava já comprehendida na tabella 
ncobra sen"dor. n. 31 que acompanhou o relatorio do nobre ministro da 

f•zenda e cuja importanaia contem piPi no meu calculo, 
O Sn. D MANDE L:- E:' com os Srs. marquez de como divida fluctuante; da qual deduzi os recursos qqo 

Olinct~ e Dia~ d~ t:arvalho... devcrlão Plistir no thesouro no fiou do exeroicío de JSGO 
O Sn. v r se· NDE DE hAnon,\liY: - Des\ ·lÍ rei, RP.nhores, a 18tlt. NrTo contemplei new pod1acontemplar lambem os 

t:•nt·• m•is quanto filio pretllnllo, neru pr't~n•ti, a pri· 1,258:000$. a qoe acima mo referi, porque esh qqantia 
nwil'n Vt .~ que fali ai nesta cliscus,iio chama!' quem quer rep1esPntll dinheiro tio Estado entregue os thosouroiros, 
que fossu para 111e acompanhar, quiz>o\mllnte pr•servar· pagadores o outros ro.<pons•veis para pagamento etl'ocliVo 
lUil da imputaçóo d• utontr·•du:tOflr• ; o tle i~ontar-me d~ de igual som ma tl•tlivida~ quo llcüo assim oxtinctas, o 
re,ponslllHlhludu <1os etl',ito.< tla Joi. ct:ju principio fun· 01io podew, portantt>, 1i~ur11r ontro as qua o thesouro tem 
dJmoutal fui r6vuga<Jo, lrwotrar·mo colwnnt•J com as opi- •iuda do PUH:II' e quu constituoru o deficit da caixa, ou 11 

ruous IJUu J'rvf,ri o <onuu l'"'''uo uu uica mancim tilo st,mwa dos racursos do quo precisl o m~swo thesouro 

~o 



358 SESSÃO EM 13 DE SETEMDRO DE !86! 

para satisfazer os serviços desse exercício propriamente ser oncrarlo do t~ntos encargos como o do 1862 a 1863, 
de caixa. sem podermo~ prever desde jiÍ qual so~tí a importancia da 

Jla tambom entre os nossos calcnlos ~rrande ditrerenca renda publica nesse anno n .. anr.elro, ba em verdade 
no de{ieil presumido do 1860 a 1861. Duvido que s~jilo grande periRO em B31Urar o mercado de bilh~to3 do tho
esactas as informacl!es que obteve o Sr. ministro da sonro, que muito provavelmente não podordõ ser rettra• 
fazenda para orçar em 8.409;0008 o deficit de 1860 a dos da circulacão com a renda de l80S a 1864. Se cbe· 
1961, porqu~ em tal caso resultaria que na liquidac4o garmos ao lim de 1862 a 1863 com 8,000,0008 de bilhe· 
d•sse exercício acbar•se•hia o theaDaro com ama sobra tes do thesouro, sem poder. se, portanto, Olllitlir novos 
de cerca de 60,00:0úOB. com os quaes poderia resgatar bilhetes para o serviço do anno seguinl8, e sem nenhum 
nilo só os bilhetes do thesooro qae deixou em circala- recurso mais do que a renda ordinaría dollo, ó f6ra de 
ç4o, mas ainda parte doa outros emprestimos ou recursos duvida qae o thdsouro se achará em graves ombuaços. 
extraordinarios de que trata a já mencionada tabella S, Ex. ponderou que em 1843 houve na circulaclo 
n. SI. des ou doze mil coutos de bilhetes do !besouro. Não 
· Ora, todas as lnformaçaes que pude coiJiglr do rela· entrarei no exame de quaes erlio as citcumstancias do 
torio de S • .Ex., e dos documentos appensos a elle, me thesouro nes3a época e quaes as da praça, Pod1a muito 
indicio a inexactidão deste calculo: mas emfirn os ba· bom ter acontecido que nesse tempo o mercado pudesse 
Iani)os que forem •presentados no anno que \'em, nos sopportar dez a doze mil coo tos de bilhetes do the;ouro, 
dír61l quem se engana. e que actoaltnenle não acontecesse a mesmo cousa; ma& 

O que mo causou alguma sorpreaa fui, em verdade, • eu n~o con.ider•i a questão por esse lado ; disse unica· 
maneira porque o Correio Mercantil deu conta do dís- ment~ que o nobre ministro só tem a f•culdade de 
curso proferido hontem pelo Sr. minlatro da f•zenda, omittír 8,000:0008· De que valeria que o mercado 
quando lhe amibulu as s•gulntes p·,Javras: , Nlo paa- pudesse compf)rlar dez a doze mil contos, se o nobre 
sará de 9,987:0008 o doseqoilibrio entre a receita e os ministro tião póde emilti-Jos, porqoe a lei limita a emls· 
ouus do exerci~lo futuro.·, Estou oon"oncido que o no· são ao maximo de 8,000:0008? ll que cumpre ponde
lirfl mlnlitro n!o disse isto, porquanto éiDnegn•el que o rar é que o Sr. ministro d:. faze11da, além da nece8sidade 
rJe(ieil nlo é só do 9,98'7;0008, mas da som ma desta de vender 4,000:000$ de apolices da divida pabli~a, du • 
qaanlia com a de 4,418:0008, qae o nobre ministro re· raote os exercícios de 1861-1.!!62 e de i862-1.86S,tem 
conheceu fazer parte do deflcil. mas não ser edgivel du- de pagar no mesmo periodo perto de 10.000:000$, sem· 
rance o anno financeiro de 1862 a 1863. ter para isso outros meiosalém dos bilhetes do.lbesoaro, 

O Sa. lii!IISTRO DA FAZ&NDA: _Sim senhor. que~ J,i o autorisa ~ emittír; e q~e~ portanto, no com.e~o 
' • • dd h6S-1864,teremos ainda a dmJa li actuante e exigi· 

O Sa. v1scoNo& os lrADO~Aa~ :.-Sendo aSBim,amda vel da 14,000:0008, com a unica diiiiJrença de estar 
e~~mos d~ accordo. O defieal esrgtvel attl o Uf!I do exer· grande parte della representada por bilnetos do thesouro, 
ctcto de 1862 a 1868 ser& de 9,9~7:0008, Isto é, um para. resgato dos quaoa e pagamento do restante d.1mesma 
po~co mais elevado do que eu ~vahava, por nllo contar aiví<la nã~ haverá outros recursos senão os que polem 
com os dados que o nobre ml.ntstro apreseotou honte~. provir rlo augmento eventual da receita do estado, 011 d:J. 
Acontece sómente. que o exerc~cio de 1862 a 1869 ter1a reducção dls de~pe~as já decretadas, 
de o.ccorrer a mator somma de de1pezu do que e~ pre· N4o me alon11arel mai:, Sr. presidente a reepeito 
som~a! e que, portanto,, tí menor a parte. do defiell qoe desta mataria, porque sei que o senado deseja vo1ar a 
é e.xigtvel sómente daht em diante, depou dea.es exer- resolução que se discute, alim de que ao possa encerrar 
ciclos. a sessão da asseJLbléa geral JPgislativa no dia 15; 111as. 
Nen~uma observaç!o llr a respeito d~ perigo ou ia· peço aos meus illustres collegas mds alguns momentos 

convemente de s~ recorrer 4 emi~slo de btlhetes do lhe· para fazer breves obsetvações a respsilo de varios pon· 
souro para sup.pnmenro do deJie~l. tos do discurso qu~ ba pouco foi proferido. 

O que eu dtsse foi qu~ dos 8, OOO;OOOS que o nobre o nobre senador peh província da 8ahia, depois de ler 
ml?lstro ped1u para sans!.zer d~spesas que seteem de declarado que a intPlligencia. que o Sr. miRistro da fa· 
pag.~r daron<e es. annos llnan.cmos de !861 a 1862 e renda dera ao § s• do art, 1 • da. lei de 22 de agosto do 
1862 a ~863, umramente pod1a contar, como recurso anno pas~ado cst~ de accordo com a letra e espírito dessa 
o:r.traord1nari~, com lí,000:0008, oorqoe os outros meama. lei, ar.cresc6otou que já havia preoícto o anno 
3,1.00:0008 tmMo de representar antec!paçSo de r~elta. passado que ella não seria execut!d9, Se a intelligencia 

No orçamento de ca1h anno ~nanceuo conta•Selnte · que o Sr. ministro da fazenda dá á lei, é a verdadeira, 
gralma~te com o producto ~os 1mpostos qne elle pddo a lei está sendo executnda, e a predicçilo do nobre senador 
pro<lUztr; mas nem esses ~mpost.os se arrecadilo todos do se v criticou: ~o não tí a verdadeira, o nobre senador 
dontro dol anno, nem é poss1vel detxar ~e remetter para oó teria motivo fundado para predize· lo se pudesse 
Londres som ~!las .avultadilll antes de realizar-se eaecttva· pr•ver que 0 Sr. ministro da fazenda daria á lei uma. 
mento a reccrt• .orr•~pondente aos pag~mentos qae alll intelligeni:b contraria ás expressas dispnsiciles della. 
se fazem ~o 11m de cada. samestr~. ~ e!Dtssão de bilhetes Sem efls~ previ~ilo, não lhe acho {andamento para 
para antec1paçno de racena é, pots, md1spensavel quando haver enuncinrlo um semelhante juittl. A lei de 22 de 
o tl1esouro n:lo tem saldos reaes. agosto fun<lnvNo em duas dispo~lcl!es principaes: mar· 

Concordo, toda viu, como nobre senadorpelaprovincia cava um moximo, alórn do quul nrio podia ira em missão 
d·J Pará a r~speilo da inconveniencia dessa medid~, dos bancos croadus por dearetc•s do goV!'rno, deixando, 
quando ella ó ernprega<la como meio de supprir dofi• todavia, no banco do Brosil a facnldade do conservar a 
cienoia da receita. Quando se púde contar que a renda emissão que lho pormilliio seus ost:.tutos: prescrevia 
ae um oxt rei cio, posto quo in•olllaicnte, pó de ser sup- I mais que, no flm de um nnno os bancos que ainda nil<l 
prlda P'lo saldo do oxnrcldo srguinlo, o r·ocnrsoaos bilhe- tivessem resllob<ll• ciclo o valor das sons notas, fossem 
les do lbeHouro n~o púde ter wéonveoiont~H; mas quando .obrigados a restringir n oamsi\o quo (Hltiío tivessem, na 
tem havido, como agora, nma saccosb:to do dcficits, razão do :J %, no primeiro auno, e do G %, om 01ula um 
quando p:onvelmonte o cxorcicio do l8G3 a lSG~ ha de dos sesoiows. 'llis as uuas uni~as di~posiçõos quo se 

' •' 
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dizem inapplicaYois on do lmpossiYel execoç~o. Quanto 
á primeira é fóra de duvida que não s6 ella tinha sido já 
executada de accordo com a lei, m•s mesmo que alguns 
baneos havito restringido suas emissGe1 além do que a 
lei exigira ; e nlnguam ·dirá, portanto, com Yardade, que 
foi ella que os constranven a encartarem os seus descon· 
tos e a não darem maiores recursos ao commercio, 

Se procederão assim, foi porque as oircumstaocias do 
commercio e as do paiz; a convicçiiG do qae n.to deYiilo 
descontar llrrnas que n~o lhes garantissem o devido pa• 
gamento, e or innomcro, casos e !3ctos que lhes tinbão 
provado quanto havia:o sido Imprudentes a este res· 
peito, os determiná:.to a obrar com mais circomspecçilo e 
cautela. Nem por issu quero negar o devido lonYor aos 
bancor que proceddrão deste modo : consnltárlio seus Yer• 
dadeiros interesses. e o do paiz; e sugeitárão•se ás regras 
d~ s~melbantes in6tltuicaes: mas o que é fact~ i! que a 
let fo1 nesta parle executada sem nenhuma dilllcul~ade, 
e a emlss«o mah restringida do que ella exigia. 

A outra disposição fundamental da lei del32 de agosto 
era, como já disse, que se, lindo o pr.zo d~ am anno, 
os bancos n«o estivessem lubililados para restlhelecer 
o valor de suas notas, redaziriiio, no primeiro anno, 
S% da somma qae tivessem a esse tempo em circulação. 
Ora, poder·se-ha, com etr;íto, acredit~r que a reducçlo 
de S o/o, no decurso de um anno'ioteiro, seria lmposdvel 
da realizar-se, ou mesmo traria dilllenldades ao com• 
Diercio e aos proprio~ h~r.cos ? A~pello para os homens 
praticos ; para os dircctures do banco do Brasil, e para 
os de qualquer dos on!roa bancos. Pa•a que elles salis
llzessem a osta condição, blstaria que exigissem o p9ga• 
mento annoal de 5 ou 6 %das letras que estão continua· 
mente reformando. 

A commissão especial, nomeada ha pouco tempo pela 
assemhléa geral dos accionhtas do banco do Brasil pro· 
poz. como medida essencial para a boa marcha doses 
estabelrlci_mento, que a directoria procurasse converter 
sua cartoua em titolos cobrAvels no dia do vencimento, 
e que marc~sse um prazo, no IIm do qual alo seria mais 
permillido reformar letras Yencidas, 

bontem, explicando o p6nsamento qae emlttin em uma 
daa ~essiies anteriores, declarou, que nem sempre a 
tbeona ... 

O Sa FJRRAZ :-Disse- a sciencia-. 
0· SR. VIBCONDII DE IT.\DORARY :-.... está Jle acaordo 

com a pratba, on qae nem sempre os priuclplo• da scien" 
ela especulativa elllo de ~acordo com os reoultados pra• 
ticos; mas .s. Ex. aabe multo melhor do qae ea que,. 
para bem dutiPgalr e anilar os flYeilos das causas per• 
turbadora• deases prlnclpios, é tão necessario aprende-los 
e conhece·loa, como para discati-los e ensina-low. · 

O nobre esnador a quem live a honra de referir-me 
ha ponoo, entendeu. haver ironia da minha parte quan~ 
do, !aliando pela primeira Yez a Jespeito da ma teria que 
boje dbcutimos, ponderei que, á visla d• lntellig6ncia 
dada pe~o nobre ministro á lei de :32 de agosto, nlo er&' 
neceasano nem convinha que contlonassemos a re1ga1ar 
oom do grande aacri8cio dos contribaintes a somm~ 
aonual de 1!,000:0008 de papel do Estado.' Assenro• 
lhe, porém, qae nlo fallci iro.nleamente: estou multo 
conYencido dd qae, ae ao banco do Brasil é licito não 
só dei:lar de retirar o 1en papel superaboodanle,' mas 
&Jnda aagmenlal•o emquaoto na:o restaurar o valor delle • 
se lbe é permlttldo dilatar a seu arbitrio a somma d~ 
!leio circulante com mais 1 O, U ou 18,000:0008, ne 
IDOaencia pó de ter a redacção de 21000:000 8 do pa~el 
do Estadot 

Se o baaoo do Brasil fllti'feese ainda obrigado a re• 
tirar da circulaç!lo todos os annoa uma certa'parte de 
soa emisalo actual, justo e conveniente fllra qae ugoyeroo 
o ajudasse Dfllla opdração; mu qae se imponha ao Eatado 
o pesado sacr!Ocio de au~rmentaraonu•lmente a divida 
publica oom a emis1ão de 2,000 on mail apolices e 111 
deixe ao banco do Braail o direito de contrarlu e de 
nentr~lizar tnte_iramen.te. os eiJ~itos dtita proYideocia, é,. 
na mtnba hum1lde op1mão, inJustillcayel. 

Alleg~n·se que .temos de pagar os 36,000:0008 que 
ainda exulem em cuculação, o que convém irmos fo~~eollo 
isto pouco e pouco. 

O Sa, YJSCO!IDB DE: 1EQVITINBONBA: -V. E1. ú sin
gular nesta opinilo I 

. Ora, todo o mundo reconhece qae esta proYidenola, 
V18IO o estado da~ crrle~ras di! todos os bancos, eqniva· 
leria, talvez, a dJollinnu SO a 40 % da emissSo delles, 
dentro de pouco tempo, E, pois, se uma comrnissão de O Sa. :VJSCONDI!l DE l'l'ABOIIARY: - Póde ser, mas uDo 
bom~ns notaveis e pra&icos reoonheae que 88 póde rFs· sou lio 11ngular que na:o tenba nesta parte o apoio do 
tringlr em tamanha eso•la o credito dado á praça do Rio Sr. vlce-presidente do banco do Braail, e realmente, ou 
de Janeiro, como d que se julg• lmpraticavel a reduccão estou completamente itlndido, ou o que estoll dlcendo 6 
de S% dura me 0 prazo ae umanno' conforme com a rasão e com os interesses do pai• Se 

Digo, homens praticas, no sentido que se deve. dar 1 deixámos de esecotar a lei que obrigava o bane~ do 
esta aeslgna~o; isto é, 0 de homens que toem 88 luze• e Brasil a r~tlrar annualmeu\8 da circulaçlo cert& e deter
conhecimentos necessarios para bem avaliar as ques- minada quantidade de suas notas, emqnanto o meio cir• 
tGes commerciaes. cnlante n!lo !Oltasse a sau eatidci normal, porque have-
~ pratica em taes matarias nilo póde ser util e pro· mos de contmoar o resglle do papel do Estado' Cla• 

venosa senão quando 6 allumiada pelo falto da theoria ma•se contra a retinda do papel do banco do Brasil 
e dos prJncipios. Os factos comm•rciaes aprcsent~o-se porque se pretende. que esta providencia diatcnlltl a; 
de ordlnario t~o complexos e tilo entremeados de elemen· tranaacçaes comlllerc~tes, porque priva de recursos & 
tos, que chrão muitas veves em senti~o contradictorio, quem precisa. de dinheiro ; mas pergunto en : dado quo 
que, se quem os estuda quizer calcular a inftuenr.ia do aastm fosse, n!o privaria de recursos ·a qnelll precisa d~ 
ca:la ~m dclles, nilo 0 poderá fa~c~, sem 881 guiado pela dinheiro, tanto a retirada de 2,000:000S dos bancos 
SCIODcla e pelos verdadeiros princípios que ella ensina. como a de 2,000:0008 de moeda do Eatado? Não de~ 
Esta é lambem a opiniã3 do homem que na lngla· sompenha estas funcçGes identicas ás dos bilhetes do 
torrapassa,nil? só por um dos mais pMicos,mas tambem b•nco do Braa!l, e mesmo funcçGes mais impGrtantos 
como a prlmoua autoridade em matarias eoonomicas 0 porque lambem servem, p~ra o movimento de fundes d~ 
commerciaes. umas para outras provtnctas 't 

0 
S F . . . Disse-se que é forçoso resgatarmos toda a qnantidado 

n. ERRAZ • - Tamhom ó de 1oão Dapllsta ~,\J, do papel moeda que existe'em circulaçtto, e qno, pomnto, 
O Sn. YISCONDE nE ITADORAII\':- O nollre mmistro convém faze-lo pouco o pouco, e não de um só· jacto· 

!11 de concordar comigo no que Mabo da dizer, bom que· Parooo-mo qne foi iBlo que disse o nollre senador. • 
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0 Sn, VISCONDE JlE 1E:OUITIN!!ONIIA: - Qae devemos, 0 Sn. VISCONDE Dll: fTADO~Am :-"' foi convencido 
fazer 0 ro!gate gradualmente, da vantagem della qao a aeellon o dclTdnden nesta casa. 

o Sn. v1scoNnE nE JunDRAIIY: -Nem a saspensilo O Sn. FERRAZ: · Assim o declarei aqui. 
que proponho importa a anoullaçlio desta providencia. O Sn. VIscoNDE DR JunoRAIIY: ·~ Que dosdon.ro póde 

o Sn. VISCONDE DE JEOUITINIIONDA: _ Importa a res~ltar a cada um dB n6s qnan1o tem da org~n11.ar um 
0 , lto prPJecto svbre qualqacr ramo do Sêrvlco pubhco, do 

c nser aç • aceitar emBndas que na disco,siio com sons collegas lho 
O Sa. VISCONDE DE lrAnousv: - Importa a conser· parecem ureia e vantajosas? Se a regra de qae os pro-

vaç4o do que eslá. jactos dos miniRtros nunoa devem ser emendados pelas 
O Sn. VISCONDE DE JEOUITINBONBA:- E' o que nój commissõos dcst~ casa é verd~defra, será enlllo esou-

nlio queremos, sado que esses projectos sej~o enviados ás commissilea. 
0 Sn, VISCONDE DE !TADORAIJY: - Iro{ mais longe, 0 Sn, VISCONDE Dili JEOUITINDDNHA: -Esta nl[o 6 I 

meu lllustre cullega. ~· boje minha opinião muito con· questão, 
sclenciosa, qae nos é ab~olotawente ctesnecessario tirar o Sa. vrscoNDE DI lrAnonAnY :-E' esta. 
da circulaçãu todo o papo! do esta~o qae esti fazen~o · 
funcçiles de moeda. 0 Sn, VISCONDE DE JEQUITINBONIIAo: - E' OUtra, 8 

tanto qae eu disse qne a ~monda viesse para o senado 
·O Sn. VISCONDE DE 1EOUITINONHA:- Oh I Acabemos e quem nncesse fosse executa-la, 

eom ello para corrigir o meto circulante, .. 
0 Sn, YISCONDE DE ITADOOAIIY :-Mas eU já disse qae 

O Sn. \'ISCONDB DE lTAnouuv: -Não 6 preciso pars 0 Sr. ministro da fuenda de emilo estdV& convencido de 
corrigir o meio eircalante retirar da circalação lodo o que essa emenda era razoava! e necessaria·para comple
papel do governo. Se a experienr.ia nos mostrar, como meolo do plano de 8611 projecto, 
estoa convencido, que 20,000:0008 ou 80.000:0008 
desse papei nunca se po.ieráõ tornar superabundantes, O Sa. vr~coNPB D~ JEOUJTINHONIIA :-Se estava con· 
Jogo que cesse, cowo deve cessar, a inconversibilidade du vencido, lollilur questio; 
papel dos bancos, gr•nde vantagem teremos em conser- O Sn. VISCONDE os lrADORAHY: -Seria faz~r uma 
var na circnlação esses 20,000:0008 ou 30,000:0008; injuria ao caracter desse illn•trado membro do senado 
em primeiro Jogar porque livraremos a nação do onero· sappôr que eilo acellasse uma emenda de cujas vanta-
sissimo encargu de contribuir com tilo avultada somma gens nmo estivesse convencido. · 
para osse resgate; e em segando Jogar porque uma carta o Sn. VISCONDE DE JEQCITINUONnA:- Enllo lollilur 
e limitada somma, que nunca possa infiirir na deprecia- guellio. 
çilo do meio circalante, nem transtornar o systema mo· 
netario, terá a grande vantagem de facilitar os movi- O Sn. VISCONDE DE IuoonAIIr: -Senhoreq, o nobre 
mantos de fundos: 6 muito mais facil transportar de nm enador peh Bahia sa•citon ama questão que me paroces 
ponto do imperlo para outro, por exemplo, daqui para de alta importanda, mas que não o é p•ra o momento 
Goyaz oa 1\Jatto·Grosso, 200:0008 em papel do quo actaal,- a que•tão da conversiio do .banco do Brasil em 
200:0008 em ouro ou prata banco de depositas e ~cicontos. 

Admira-me de que aquelle; que consurA'o os homens O Sn. VIscONDE D& JEOUITINIJONJIA.:- Fallei nisso 
que toem feito esforços, não para acabar com a circalacão perfunctoriamente. 
fiduciaria, mas para conle·la dentro dos limites em que o ~n. vrscoNol! DE lTABORAIIY: _Se ou fôra membro 
ella á ntil e vantajosa, sejlo os qae querem acabar Intel· da directoria desse banco, t•ria sirlo, s•m davida, essa 
ramente como papel do Estado e com a soffreguidiio com a proposta que fU teria aprP~ont•do ha mnilu tempo 
que parecem pretender f&Z&·Io. Aquella corporação, porque me p•reco qtre nlto &6 vão 

E' um principio inconcasso qao todas as vezes que nisso os mais solides interesses do hanco, m•s lambem, 
quilqaer paiz tem ama quantidade de moeda, n4o direi qae nas;ciranmslancias actaaes será esse, se ~lo o unico, 
lidaciaria, mas mesmo inconversível, que em nenhuma ao menos o meio mais facil e· menos moroso do. resta
circumstaneia possa valer menos do qae igual quanti• belecer nosso Bystema mon~tarlo ; mas não me al~rgarei 
dadc de oaro, essa moeda 6 t4o eJBcient~, tão propria a est~ respeito, potqae em vordade não 6 qutlsl4o op
para desempenhar as funcções da cirõulação, como a portuna. 
moeda metallica, A estreiteza do tempo qae resta não permitte que en 

Os defeosore~ da lei de 22 de agosto nA'o tiverA'o por mo alargue muito a e•t~ respeito; mas observarei que 
11m, como gratuitamente se lhes quiz attribair, snbstitoir as institui,l!es de credito entrR nós t~em concorrido 
o ouro ou a mo H da metallica ao actual meio ciroul.,nte, para diminuir os bRn.,ficios do mesmo credito. 
mas fazer com que u papel nunca pndesse depreciar-Re O nobre sonarlor lembrou, h• pouco, um facto nota· 
e valer nominalmente monos do que a moeda de ouro que vel. Antos da croacãu do banco do Brnzil, havia nopaiz 
elle deve representar. grande qaanlidade da capítaes estrangeiros. O imporia· 

Pretendeu-se aqui fazer screditar que a providencia 11or trazia mercadorias qae eriío na maior parte vendidas 
constante do § S• do art. 1° da lei de 22 de agosto foi a credito. O 11egociante de grosso trato, qne as comprava 
imposta pela com missão do Ronado e que não se conti· por este mod..,, 1nmLem as vendia a credito ao negociante 
nha no prujecto do nobre sanador, que ent:\o dirigia a do retalho, e este no consumidor. Em nenhuma destas 
repartição da fazenda. Senhores, ó um facto qae esse transacções intervinha n moeda. 
nobre senador jll declaroo, e qno a commissiio referiu O Sn. VISCONDE DE JEQUITINPONII.I. :-Era um facto 
no soo parecer, que S. Ex., a q11em então tive a honra anormr.l. 
d.e coadjuvar, não recebeu essa eJncnrla como uma impo· o Sn. VISCDNDK DE ITADonur :- Era normal, ntil o 
51 Cii0 q ne 80 Ilw fizesse... van tnjoso ao paiz. Era só mente quando, depoia de um 

O Sn, FEIInAZ:- Por certo quo não. 1 anno ou m~is, o consumidor havia reproduzido e~sas 
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mnrcaderias soL a f.lrm~ do produ-~tos naclonncs, qnc 
p.1gava no soa crodor; ~sto ao nrgochnte dd grosso trato, 
u o .• te, finalmoo to, ao importador, o qual, conv~rtendo 
as IJD<lntias, que ent!o roahzava, nos proprios produ· 
c tas creodos com o auxilio do capit~l estrangeiro. que 
llild inJirectamenro adiantira ao productor brasileiro, 
f<zia a remessa desse mesmo capital para o paiz d'.nJe 
fôra importado. 

Por este modo, ns mercadorias, ou o que t! mesmo, 
o capital ostrang•iro, ora diatribuido e coDsorvava·se 
por longo tempo nas mllos do consumidor nacional, que 
se servh delle eomo instrumento de reprodacçiio, som 
haver necessidade dH accrescentar-so a menor paroella 4 
qaantirlade do meio circulante; e, o que ó mais, som 
rJuo se a•signassem lutras ou outros títulos commerciaes 
qr1e attestassem a exbtencia do semelhantes transacçGes, a 
não ser a escripturacão dos livros doa negoclantls que 
nellas intervinbilo, 

esta proposic:io ,; comprovada com o que oxpuz ha pouco 
a respeito das conscqaencias do convcnio feito pelos im· 
portadores. 

Para elevar o v.llor do papel dos bancos, o por conse
guinte o do Estado, nAo é preciso, como crronoamentu 
acredita muita gento, impottar grando somma de ouro; 
basta rttirar da circulac1io o papel superabuodantB, ou 
o que é o mesmo, reduzir· lhe a quantidade nominalá 
que seria preciso conservarmos em ouro, se a nossa cir
culação fosse motallica. Neste estado de cousas nioguem 
iria, sen4o multo excepcionalmente, aos bancos trocar 
papel por ouro: a circulação lldaclaria seria tio emca~ 
o mais com moda do que a metallica, · 

Para conservarmos esta relaçSo e regalar as oscilla
çllcs que as emergencias do commercio podem trazer com
sigo, ó certamente neJessarlo que os banco• lenMo 
sempre em cofre uma certa quantidade de ouro ; mas 
esse ouro nlo são os bancos que teem de Importa• lo, do 
commerclo,ou antes olnteresll6 docommerdO'fJUe o traz, 

Hoje o que acontece ? Bem que o processo da distrl- Quando, em qae clrcumstanclas o commerclante lm. 
buiçiio do C3pital estrangeiro pareça ainda o mesmo, 6 porta ouro ? Se qualquer nrgocianle brasileiro ou estran· 
na rdalidade muito dilferente O importador vende ainda gelro tiver em Inglaterra 8:0008, por exemplo, e qui
a r.reWo ~o nogodant~ de grosso trato, mas exige e re. z•r passa•los para 0 Rio do Janeiro, ha de primeiro 
ceh8 deli A uma cont~ assignada com o prazo de seis, calcular 0 que mais lhe convdm: se manda-los vir em 
nove ou doze mezes. O negociante de grosso trato pro• ouro ou em mercadorias. 
cela ~o mAs mo mod• com o de ret~lho. Taes tltulos são Se as mercadorias compradas' alli com essa quantia 

· em grmlrl, se não ID3XIma parto, levados aosbmcos, logo produzirem aqui, livre de todas 18 despezss, mais de 
que os e>t<totos de.tes estabelecimentos lhes permittem 8.0008, ó claro que 0 negociante pr~ferirá mandor vir as 
qae os de•~ontem. mercadorias. Se, porém, os 8:0008 Importados como 

Estes rloseontos, qae nilo silo outra cousa mais do que moeda comprarem aqui mais café, assuaar, etc, do qae 
novas emí,sOes, augmeotmndo a quantldaae do meio clr• o mesmo valor empregado em mercadorias, é tambem 
culmta 10olto antes d~ creoçlo dos pruduotos com que fóra deqaest4o qae será como moeda que ell6 os fará vir. 
aqaelles ti talos devnm ser pago,, determinão ama pro• ABsim, é o maior ou mooor valor das mercadorias se· 
cura mab activa e mais ampla dos gcneros e mercado· trangelras nos nossos mercados, qae lta do impedir ou 
rí3S anturíormente expostas á ven·la, clovando·lhes por provocar a importaçiio da moeda metalllca,ou do metaes 
este modo o valor, om relação á moeda, ou deprocJaudo preciosos, para serem aqai convertidos em moed:t.. 
o da. moeda em relnção ao valor delles; porque nlnguem E como o alto preço das mercadorias emangeiras ú 
desconbc11 que os preços dependem da relaçao entro determinado pela superabandancia do papel inaonvP.r
o procura e a olforla. slvel, deve concluir·se que, em quanto existir tal supo· 

rabundanoia, o saldo de noB!a exportação, por maior qao 
O alto preço dos mercadorias estrangeiras compara li· ella seja, nunca fará 8011 retorno 1enllo FOb a fórma do 

vamenle com ? dos paizes donde ellas são lmporhdos, mercadorias destinadas ao consumo. 
provoca no:oas lmpur.LaçOes, com as qoaes so reproduzem o nobre ministro da agrl~ultura odverte·me que siro 
e augmentao os oaunos que acabo d~ expor, _ quasi Ires horas; 0 eu não quero que por minha caus:~. 

E' pois o facil e prompo desconto das con las asslgna· deixe de votar-se a resoluçllo, Ponho pois 'qui termo ás 
das, e de outros titulos que nilo podem ser realizados minhas observacGes, 
senilo e~ prazos !ongos, c o ,dus qae nl!o represeotiio Juliada llndaa dísnussilo, e retirando·se o Sr. minis
v.erdadena; operacues ?ommercJaes, qae concorrem prln· !ro com as mesmas formalidades do estylo, foi submot
ctpa.lment1 para a em1ssfto exagerada dos bancos e de- tida á votaçilo, e approvada a proposição para sabir li 
preculo o papel, que entre nós fu fancções do moeda, sancçlio imperial. 

Jlfasmo com esses descontos, a import~çilo cresceria, O Sr, 1° SECRETARIO leu, nesta occasiilo, um officio clo 
como tem crescido, com a dilferença, porém, de que te• ministro dos ne~ocios do Imperio, participando, tle 
riamos sempre em nosso poder uma gran1e somma de ordem de S. M. Imperador, quo o mesmo, Augusto Sc
r.npitaes e>trangeíros empregados na reproduaç«o dos nhor dlgna·sederoceber no dia 14 poJa I bora da tnrdH 
goncros, com que lhes iríamos pagando annuala~ento no poço da cidade, a deputaçiro que tem de hlr pedir dia, 
o valor quo nos tivessem trazido no anno anterior. hora e Jogar, par" a sessiio Imperial do enoerramtnto da 

Disse om nobre senador que ndo ~possível restaurar assemhlóa geral,- Ficou o senado inteirado, o mandou-
o valor do nosso octunl meio circulante, isto ó, que nffo se communícar aos m~m)lros da dPputoçiio. 
ó possivel que o cambio chegue ao seu estado normal, e O Sr. prosi1ente dou pua ordem uo dia da ses!ilo 
as notas valhito t9nlo como o ouro, sem que a exportação seguinte: 
se torne superior :1 importação. Donde so pólo deduzir 3• discussão do projecto do senado, declarando do fma 
os ta tltoeria? nacional o dia 12 de outubro. 

Parece-me quo esta asserção não tl.fandada om factos 1" discussão da proposição ti• carnnn dos Srs. depu· 
~ommerci>es, pois quo em todos o.< tempos, o entro nús ludos, nutorisando •J governo para adiantar :1 companhi:t 
mosmo, teom havido !Gngos por·iorlos cm q1ro a importa llrasileira tl~ P.HJUotos a Vapou impot·tancia do 6 me.zes 
çiio tem sido suporior :i exporla•.:ão, som que o valor d• do suLvorrção, u para tratar da novncão de contrato. 
rnoe•/:1, mesmo inconvcrsivcl, so lenha depreciado, 11· L'lVantr.u-so n soss.qõo :\s :1 hef3s JJ tardo. 



:Jii2 SESSÃO EM Ir. DE SIITEMDnO DE 18GI 

DE lf• nE ~P.1'~111nno 

Pmitlcncia do Sr. vi1condc de AbactJ. 

A'~ 11 horns da manhã, !dita a chamada, acf.árão-se 
pre•cnt•'R 27 Sr~. senador~s, faltanrlo com cansa parti· 
dpa,Ja os Srs, : 'Ferraz, Moniz, C~nba V"_''concdlos, 
C•:rl{u•ira e Mello, Jmilo ue Aot?runa, baru ~de Ccti· 
gipe, b1r;lo do S. Loarenco, Bapll>tl de Oliveira, Car
neiro de Campos, Almeida e Albuquerque, A!end.es dos 
Santos, Vi01nna,ldiranda, Pimenta Bueno, Stlvcua da 
~l<·tl~ Souz~ Ramos, Jobim, T•ix<ira de Souu, mar· 
~~~e~ do Abhrant~s, marqooz d~ Caxias, marqaez de 
ltanhaem visconde do Albuquerque o visconde de I ta· 
borahy; ~ sem ella os Srs. : Souza Queiroz, Paula 
Albu~ucrqne, P.101a l'ossoa, Fernandes Torre~, Fon
fMa, viscon.Je do Suassuna o viscoo~o da Boa· VISta. 

O Sn. Pnr.sr~ENTE declarou qnc não p~dia l1aver 
ses;ão por falta do numero para for'mar c~sa, e Jen a 
sPgointo exposição dos trabalhos do senado na presente 
F.OSfãO : 

Paco um momento de att•nç~o. 
Mandti organi!nr e tenho R honra do oiTeroaer hoje 

á consideracilo du senado alguns mappa.• que onnmorão 
u oxpliciio tod~s as proposições o actos qno por elle for3o 
votados 11a pr<sente sessão. 

Estes mappas cst~o Sl,brA a mesa e s~rlio opporlll· 
namenta publicados no jurnal da ousa, ma~ considero 
como um dus meus deveres antecipar d~sde já, para co · 
nherimento do senad11, o resumo do que elles contém; e 
~ o qno ~o segue: 

1" C41tgorin. 

5' categoria. 
R•qnorimontos, quo for1ío approvat!os 

, .. 
I 

Vtl-se portanto, que o nno.oro do todos os 
actos votados pelo senkdO IIOSta ser..1ão, salvo qual-
quer eng~no que tenha d~ rectificar-se, i! de. • ~lO 

Post~ que niio seja com,ctente para enc,recer .a I '!I" 
portancia de algumas proposições, que o s~nado ~uigtn 
a aancç3o imperial e de muitas quo pen~em actnalmonto 
da esclami·tadehberaçiio d~ camara dos Srs. deputados, 
niio me julgo, todavia, lnh1bido de consignar a minha 
adhesao áquella que o senado ji appro'I'OD em 2• dis- · 
,·msão e com qne parcela querer encerrar os tr&b~lhos 
da sessã'o deste anno; refiro-me á qne declara de festa 
nacional o dia 12 de outubro, anrilversarlo do nasci
mento e da acclamação do Sr. D. Pedro 1. 

E~to acto é um solemne o cspoulaneo tríbato de 
gratidão nacional, devido ao fundador do importo do 
Santa Cruz, o qnal na Idade do aa annos, em quo fot 
arrebatarlo ao mando, já poderia com muito mais bem 
fundado direito rxr.lamar como o imperador Julio (lesar: 
, Satis diu patrire el gloriw vi:ri; • porqn~ jtl ont~o 
havia com admiravel sabedoria e heroismo proclamado 
o lirmudo a indopendcncia do duns nac~es s~b o .sceplro 
constitucional, Fymbolo e garantia de ordem, de IJbarcla· 
de e de p•ogresso. 

Altím dos mnppas, qnA fic~o referidos, mandei or
•anisar na scm·taria outros, que slll devem •xi~tir, com 
~ Jlm de poderem apreciar-se devldamCIII'l diversos ser· 
viços sujeitos á immediata Oscali7.•çiio da mos&: com· 
prehondendn um desses mappas o processo da pqblica· 
çll.o dos debates do ~enado dorantu a present~ sossãu, com 
importantes es:larecimcntos que poderàG racilitar a co· 
lrbrsç5o de t~u contr&&Js. 

Fazendo esta exposição, peçQ liJença para trrmin3• 
la rendendo gracas no senado p;la sna honovoloncia par;l . . . ., 
comigo, e p!lo efflcaz apo1o qoo so d1~nou de prestur-mn l'roposiç~es iniciadas na camara dos Srs. depn

talos, que o senado approvou o dirigiu :i s~nc
ção imperial . • , . • , , • • • • 

Proposições ditas, quo enviou com emendas oa 
addiçües ;i mesma camara • . • . • • • 

Prupos;~ües oitu, quo tornou a romettcr por nllo 
poler d.1r·lhes o Eou consentimento • • • • 

aomo continunc5o e complerntntQ 1l• honrosa oorilhcç;l, 
:33 qao em mim havia d•positado, el•gendo·mo para dirigi I' 

os sPus augustos trabalho~ 
ll Em seguida o mesmo Sr. presi>lents convidou os Sr•. 

senadores presentes a permanecerem na casa atá a volt.\ 

• Prnposifii,J.l ditas, r~mettidas a dlv~rsas com• 
missllo.q do senado ou sobre as quaos o senado 
soli• ilo11 informa\·üos do governo, Jl~ando por 
conscquencia pondentes. , • • • 

. . . • • 
2" calegQI ia 

Proposições iniciadas no senado, o cnvia>l~s á 
r~mara dos Srs. deput;ldos. • • • • • • • 

Propo.1iru~s tlitas, quo forilo rpjeitatlas • • • 

21 da deputação, que devia ir pedir rospeitcsamenle a S. 
M. o Imperador o dia, !tora e l1•gar da sossão do en
cerramento da assembléa geral ; e sendo meia hora do
pois do mEio dia, convidou a dita depulaç5o a ir ao seu 

lO destino, a qual, voltando a ama hora e um quarto depois 
do meio dia, !oi participado pelo Sr. Sinimbú, como 

'iO orador da mesma dcputaçiio, que tendo osta comprido 
sna missao, dignou-se S. M. o Imperador responder qoo 
o encerramento da assembMa geral teria logar no dia 15 
pela uma hora da tarde, no paço do senado; e., Sr. pre· 

6 sidonre disse quo a resposta do S. M. o Imperador na 
8 recebida com muito especial agrado. 

Total • , 14 SESSÃO UIPERIAL DE ENCERRAMENTO DA 
ASSEMBLÊA·CERAL. 3• categol·in. 

P JTer.rrM lia commissües , que forão appro· 
vn•los , . , • • , • . 14 

EM 15 Dll SETR!IDnD Dr. }8GJ. 

()itus que ror;To r1•jt'itados , , , 2 PrcsiJencia do Sr. ~iscor.de de Abaeté. 

~~~ categoria, 
l mJi,,RI<ÍtH, qna foriio approvadas 
Dira que fui rPjaita~a , • • 

Tot:,l 

Total 

. . 
Ao meio-dia, reunidos no pn OQ do senado os Srs. se· 

lG nndores e doputados, farão nou,oados pnra a dcpntaç~o 
qno duvin receber Su~ Alngestado o Imperador, os Sr.•. 

2 senadores mHqooz do Olinda, Ferreira Ponna, SinhuLti, 
Vasconccllos, Araujo Ribeiro, vheon~o do J~qnitinho
nba, Borgc.• Monteiro, Dias do Carv:.lho, visconde do 

3 AJIJn(!Uerque, Piruent~ lluano, Alnfr3 o Rodrignes Silva, 

.1 
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I SESSÃO EM 1::í DE SETEMUl\0 DE iStil 

e ~s Sra. depota.los Couuo Ferraz, s~nta Cruz, Ma~a
rciu, Bezerra C<~valcanli, Saldanha Marinho, Carlos 
tld Luz, 1'dx•ira de hlacedo, l'into do Campos, Carlos 
tla ~·onueca, Lima Duarte, Spindola, llenríquos, Si
queira Mendes, Lim.• e Silv.1, JJarros Pirnentcl e Soares 
no Souza; e para a deputaçiio que linba dd receber a 
Soa Alugeshdo a Imperatriz, os Srs. 10 t•dores visconde 
do Sapucuhy o marqoez do Abrantes, c os Srs, d~po
tadoà Jlayaoundo de Lamare, · L,mego Costa, Araujo 
Lima o B1odeira Duarte 

A' uma !tora da tarde, armunoiando-se a chegada de 
Sons Alagestades lrnperiaos, o Sr. presidente convidou 
as deputações irem espera-los ii FOlia do edillcio; e 
tllltrando Sua Alag.stade o Imperador. na sala, foi abi 
recebi.to jl6los Srs. prebideme e ~cmtari•,s, os quaes, 
uoindo·se á depu•aciio, ac~mpanblirilo o moamo Augusto 
Senhor atê o tbrono, 

Logo que Sua Ma~e!hde tomou assento, e man~oo 
que assentassem-se os Srs, Ecoadores o deputados, leu a 
suguinte 

FALLA 
• Augustos e dignisslmos senhores representantes da 

. nação. - lJuranli o período da fJt~SOillo sessão lesisla
tiva n~nhum !Uec .. sso porturluu o oEtado do nossas 
relaçõJ! cuw·as JIO!~nci 1s cstw1gdras. 

• A lranquilliclade publica nfio foi alterada cm ponto 
al0um do imperio. Gr11c•s á Divina l'rovidench, are
gularidade das estac~es tem favor~cido a lavoura, c h a 
funJadas esperanças de nbundanto colheita, ainda nas 
provil,cias ultimamente llagelladas pela secca. 

• O attonto rxlme do processo. eleitoral retardou a 
ver~llcação dos poderes dos membros da camara dos do· 
pulados, f•ltando tempo pua serem tomadas em consi
deraçilo algumas meJidns IJ'Ie o bem publico rrc~ama. 
O vosso pltriotismo e luzes !ollançilo, porém, que na 
proxima sessao serão ellas acertadamente resolvidas, 
prestando o governo á vossa !Ilustrada deliberaç5o os 
neccssarios csclarecimeutos, 

• Augullos e dlgnissimos senhores representantes da 
nação.-Agrade~oo franco apoio dado ao governo, e es
pero que, restiloldos a vossas provincias, continuareis 
a concorrer cffi-.azmento para qu cada vez mais se firme 
o amor ás instituiç~es e o respeito ás lois, base se"ura 
de toda a lib,rdade pcrdurav•l, e condiç4o essencial do 
progressivo engrandecimonto da nossa patrla, 

• Está encerrada 11 sessão. ' 
Tcrminad• este acto,relirárão-Fc Suas .Mngestados Im

pcliaes com o mesmo coremoniai com qo6 l1avião sido 
re:ebidas o ímwcdtatamcutc vs suutwws dt'JIUtildos e 
senadores, 




